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FORTALE

Blandt de emner, som er »gamle og dog altid er nye,«

indtager polarforskning en fremragende plads. Det in-

teresserede vore haardføre forfædre for tusind aar siden

og det har endnu større tiltrækning for nutidens menne-
sker. Det er ganske naturligt, at dette forholder sig saa-

ledes. Menneskeaanden stræber nemlig altid efter at

lære det ukjendte at kjende og at undersøge og udforske

det hemmelighedsfulde. Med hensyn til polarforskning

var det ønsket om at forskaffe sig vished om tilstedevæ-

relsen af øer eller lande nordenfor de allerede bekjendte,

der drev pionererne i dette store værk til at seile paa
ukjendte sjøer. Kanske en higen efter eventyr ogsaa an-

sporede dem til. at foretage disse farlige reiser, men det

kan ikke have været den ledende bevæggrund. Paa en
tidlig periode i polarforskningens historie blev handels-

aanden en faktor og i senere tider kom kjærligheden til

videnskabelige undersøgelser til som endnu en drivfjeder,

der yderligere tilskyndte mænd til at trodse de farer og
udholde de lidelser, der er uadskillige fra polarfærd.

Den sidste af de store polarforskere, der er vendt hjem,

er dr. F^ridtjof Nansen, den unge norske videnskabsmand,
som træno^te langt høiere mod nord end noQ-en anden —
endog noget høiere end sin ledsager— til 86° 14' bredde.

I Europa og Amerika er han dagens helt. Hans grundige
kundskaber, mærkelio^e forsoro-, udmærkede kløQ^t, usæd-
vanlige dygtighed som leder, ubetvingelige mod og vidun-
derliore udholdenhed bras^te ham et større sukces end
nogen af hans forgjængere havde opnaaet. Det er pas-

sende, at beretningen om hans glimrende bedrifter skulde
meddeles paa en værdig og varig maade. Med dette maal
for øie tilbyde vi publikum denne bog. Det syntes os

ogsaa ønskeligt at den skulde indholde en beskrivelse af

dr. Nansens liv og hans gjerninger førend han udførte den
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store bedrift, som skaffede ham et verdensberømt navn.

Man vil lære manden selv saa vel som hans daad at

kjende. For at gjøre dette værk interessantere og ikke

alene en underholdende, men ogsaa en belærende bog
fandt vi det rigtigt at tilføie en beretning om den store

reise over Nord-Grønlands indlandsis, som løitnant Peary,

af de Forenede Staters marine, og den unge Nordmand,
Eivind Astrup, foretog, og en kort skitse af den anden
Peary-ekspedition. Slutningen af bogen indholder en
kortfattet historie om alle de vigtigste ekspeditioner til

polaregnene fra tidligste tid til nutiden. Bogen kommer
saaledes til at indholde en fuldstændig historie om polar-

forskning indtil Nansens og »Frams« hjemkomst i 1896.

Vi har brugt de bedst mulige kilder til dette værk.
Dr. Nansens levnetsbeskrivelse, forberedelserne til og ud-

førelsen af hans Grønlandsfærd er hovedsageligt skrevet

af de to udmærkede forfattere professor W. C. Brøgger og
Nordahl Rolfsen, begge den store forskers venner. De
følgende kapitler er af Nansens bog »Paa ski over Grøn-
land* og indledningen til Fram-ekspeditionen ligeledes

af hans ovennævnte venner. Beskrivelsen af »Frams«
reise, den store slædeekspedition og forskernes lykkelige

hjemkomst er Nansens egen fortælling. Skildringen

af Pearys ekspedition og livet blandt eskimoerne er af

Eivind Astrup, som ledsagede Peary paa den farefulde

reise til den nordligste del af Grønland. Vi vil bemærke,
at vi nøiagtigt og uforandret har fulgt de forskjellige for-

fatteres ortografi og skrivemaade. De tidligere polar-

forskningers historie er fremstillet fra de bedste værker
der findes om dette emne. En stor del af illustrationerne,

der i et antal af over et hundrede tjene meget til bogens
forskjønnelse og lette forstaaelse, er fra fotografier tagne

paa selve stedet og er nøigtige fremstillinger af virkelige

scener. Vi skylder hr. Alfred C. Harmsworth af Jack-

son-Harmsworth ekspeditionen tak for flere af illustratio-

nerne og andre er tåget fra Nansens »Fram over Polhavet,«

udgivet i Norge. D'herrer Houghton, Mififlin & Co. og
Lothrop Publishing Co. har overladt os flere billeder, ud-

giverne af McClures Magazine har tilladt os at bruge en

del af deres fine plader og dr. Robert N. Keely, læge ved
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Pearys første ekspedition og dr. Gwilym G. Davis, med-
lem af det arkæologiske selskab ved Pennsylvania uni-

versitet har godhedsfuldt overladt os flere meget smukke
skitser,

Undersøgelsen af de øde egne i det yderste norden har

altid været forbundet med store farer og foranlediget

betydeligt tab af menneskeliv og gods. Men arbeidet har

dog ikke været forgjæves. Det aabnede veien for dannel-

sen af kolonier, for handelens udvikling, for udstrakt og
fordelagtig hval- og sælfangst og udvidede grændserne for

menneskelig viden. Ikke alene har det bevirket en enorm
fremgang i geografisk kundskab, men man har ogsaa faaet

vigtige oplysninger i geologi, meteorologi, zoologi og lig-

nende videnskaber. De civiliserede nationer har ogsaa
derved lært et høist interessant folkeslag at kjende, som
ikke alene lever, men som synes i fuldt maal at nyde livet,

i egne af evig sne og is. De brave mænd, som med helte-

mod og begeistring vovede sit liv ved at gaa til disse øde
egne og udsætte sig for frygtelige lidelser for at lære de
udstrakte regioner at kjende, der saa længe havde været
indhyllede i mørke og taage, har sat verden et eksempel
paa tro og haab. Og saalænge som mod beundres, pligt-

opfyldelse agtes og selvopofrelse æres, saalænge vil de
heltegjerninger, som tapre mænd har udført i den frosne

verdens mørke og øde, holdes i ærbødig ihukommelse.
Videre fremgang i polarforskning vil være forbunden

med anstrengelser og farer, men enden er ikke endnu.
Hvad der allerede er udført vil anspore til nye bestræbelser

og den af fortiden vundne kundskab vil hjælpe fremtiden

med at fortsætte arbeidet. Menneskeaand 02f menne-
skekraft kjæmper mod naturens forskandsninger, og tidli-

Q^ere eller senere vil naturen tvinsres til at afsløre sine hem-
meligheder for menneskeblik. Til dem som tvile paa
muligheden af videre fremgang i polarforskning skal vi

bemærke, at mange ting, som man erklærede for umulig-

heder har vist sig at være gjørlige, og at fremtiden forven-

telio^vil brino-eos lieesaa mano^e overraskelser som fortiden

har bragt. Man kan finde et godt eksempel paa uvisheden
om at forudsige noget om resultatet af polarforskning i en
udmærket engelsk forfatters bog. Fortalen til dette værk
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er dateret marts maaned, 1850, paa hvilken tid interessen

for Sir John Franklins skjæbne var paa sit høidepunkt.
De sidste ord i bogen udtrykke haab om at » England
ikke igjen vil sætte sine raske sønners liv paa spil ved
videre forsøg paa at opdage, hvad man ikke kan betragte

som andet end en geografisk lygtemand (ignis fatuus),

nemlig nordvestpassagen.« Senere fandt man dokumen-
ter, der beviste, at Franklin-ekspeditionen kavde opdaget
denne passage ikke mindre end tre aar førend, at den
lærde forfatter saa bestemt erklærede, at den ikke eksis-

terede.

I det sidste halve aarhundrede er der gjort store frem-

skridt i polarforskning, og interessen er tiltaget istedetfor

at svækkes. Enhver ny opdagelse synes at anspore til

kraftigere bestræbelser og den almindelige interesse for

denne sag har aldrig været større end den er nu for tiden.

Forskjellige planer til nye forsøg er under overveielse og
man træffer allerede forberedelser til at udføre dem. Det
lader sig selvfølgelig ikke sige, hvilke planer vil have et

heldigt udfald, men sikkert er det, at tidligere eller senere

vil den store arktiske opgave blive løst. Værket vil vedvare

indtil hele den ukjendte verdensdel mod nord er undersøgt

og et flag er heist paa det sted, som geograferne kalde

Nordpolen.
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NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

KAPITEL I

NANSENS SLEGT OG BARNDOM

Hans Nansen, Fridtjof Nansens stamfar, født d. 28

november 1598 i Flensborg, var for snart 300 aar siden

som i6-aars gut kommet op til Hvidehavet paa sin

farbrors skude, en eventyrfærd i de dage. Ordentlige

sjøkarter havde de saagodtsom ikke, med instrumenterne

var det smaat, kanoner og huggerter maatte de have

parat, og to gange blev de overfaldt og plyndret af

englændere paa veien. Nu laa de i isen ved Kola. Men
den videbegjærlige gut har ikke ladet tyngslen falde over

sig. Han nytted tiden til at lære sig russisk, og da far-

broren om sommeren seilte sydover, fulgte brorsønnen

ikke med ; han vilde lære mere. Han reiste alene »gjen-

nem endel steder udi Rusland til den stad Kuwantz.«

Fra Kuwantz seilte han i september til Kjøbenhavn.

Siden farer han i 18 sommere for det islandske kom-

pani. Det er en natur, som er skabt til at iagttage, føre

og kommandere, aarvaagen og tillige med sterk boglig

sans. Og med trang til at meddele det, han har læst.

Han skrev saaledes en bog med titelen : »Compen-

dium Cosmographicum.« Det er »en kort beskrivelse over

den ganske verden ; osv. Disligeste noget om Sjøen og

Sjøfarten.

«
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Kosmografien blev en folkebog og en nyttig bog, som

læstes af sjømand og borger i den grad, at da dens forfat-

ter døde, var fire oplag udsolgt. Og det ser næsten ud,

som sjømanden delvis har brugt den lige op i vor tid.

HANS NANSEN

Det eksemplar, som nu er i familien Nansens eie, blev efter

sikker tradition erhvervet af en skipper, som seilte efter

den. Paa den gamle perm har bogens daværende eier

givet den det vidnesbyrd : Denne Bog er til stor

Nytte for Søfarende. Ole Børgersen Aas
I 84 I.

Saa langt nedigjennem tiderne lever den djerve ishavs-
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skippers optegnelser ; saa kort er mellemrummet, til hans

ætling søger at føie nye »kaaser« til alle stamfarens »langs--

og tverskaaser« : kaaser over Grønland og til Nordpolen.

Ved 40-aarsalderen begynder Hans Nansen at stige fra

skipper til høvding; istedenfor en skudes mandskab fik

han Kjøbenhavns borgerskab at føre; han blev raadmand,

saa en af de fire borgermestere, i 1654 var han den første af

de fire. Da den svenske konge Karl Gustav i 1658 bryder

freden og lander paa Sjælland, da stænderne møder paa

slottet, da trontalen er oplæst, og kongen har talt, er det

Hans Nansen, som svarer, at borgerskabet »skal staa og

gaa, vove gods og liv,« og folkemassen bag ham giver sin

tilslutning. Det gjælder ikke blot fædrelandets forsvar,

det gjælder ogsaa borgerlig frihed og selvstændighed.

Dagen efter, den 10 august 165 8, maatte rigsraadet give

en erklæring, som var »et fuldstændigt adelsbrev for alle

kjøbenhavnske kjøbmænd og haandverkere.« Karl Gus-

tav forstod betydningen af dette. »Eftersom borgerne

har faaet saadanne privilegier,* udbrød han, »tvivler vi

ikke paa, de vil staa en pust ud.« Og under denne pust

havde Kjøbenhavns første borgermester ikke ro hverken

nat eller dag. Volde skulde opføres, grave fyldes, byen

forsynes, soldater indkvarteres, borgerskabet øves og an-

føres, den offentlige orden bevares under denne sammen-

strømning allevegnefra. » Snart træffer vi ham hjemme,

hvor han aabner sit sølvskab og sit pengeskrin og stiller

store summer til kongens tjeneste eller laaner ham sine

heste og vogne eller opmuntrer sin familie ; saa paa raad-

stuen ifærd med at raadslaa og afsige domme ; saa paa

rigsdagen, saa hos kongen, saa ved mønstringen af et regi-

ment ; saa paa taarnet hos brandvagten, saa paa volden,

hvor kuglerne slaar ned til høire og venstre, lyttende til de
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voldprækener, der blev holdt, eller uddelende befalinger

og opmuntrende, eller i begreb med at gjøre runden om
natten.

«

Der er merkelige berøringspunkter mellem den gamle

BARON CHRISTIAN FREDERIK VILHELM WEDEL-JARLSBERG

borgermester og hans sønnesøns sønnesøns sønnesøn.

Selv synes Fridtjof Nansen at være sig et arveligt drag i

sin karakter bevidst. I et af sine breve til faren nævner

han den Nansenske stolthed, som hos ham er blevet til

ubøielig stivhed, naar det gjælder.

Men denne stolthed er ikke bare en arv paa mandssiden
;
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gjennem morens linje har han Wedelernes blod. Den

bekjendte politiker fra 18 14, senere Norges statholder,

grev Herman Wedel-Jarlsberg havde en yngre bror, baron

BARON CHRISTIAN FRFDERIK VILHELM WEDEL-JARLSBERGS HUSTRU

Christian Frederik Vilhelm til Fornebo. Baronens datter

er Fridtjof Nansens mor.

Endnu nogle ord om Nansenslegten. Hans Nansen—
senere præsident i Kjøbenhavn, kongelig raad, høiesterets-

dommer— døde i Kjøbenhavn den 12 november 1667.

En datter af hans ældste søn, Mikkel Nansen, blev gift
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med den berømte Peder Griffenfeld. En yngre søn, Hans

Nansen, døde som præsident i Kjøbenhavn 171 3. Hans

sønnesøn var Ancher Anthoni Nansen, med hvem slegtens

mandlige stamme flytted op til Norge. Han blev i 1761

sorenskriver i Ytre Sogn, hvor han egted jomfru Leierdahl

af Geelmuyden-slegten. Hans eneste søn er Hans Leier-

dahl Nansen, der i september 1809 blev sorenskriver i

Guldalen og senere repræsentant for Stavanger amt i

Stortins^et. Han blev skilt fra sin første hustru oo- oifted

sig paa ny i 18 10 med en datter af hofbogtrykker Møller

i Kjøbenhavn. De er Fridtjof Nansens farfar og farmor.

Fridtjofs far, Baldur Fridtjof Nansen, er født i Egersund

181 7. Moren flytted efter sin mands død i 20-aarene fra

Egersund til Stavanger for skolens skyld. Her bodde

hun til 1835, da søn-

nen blev dimitteret til

universitetet. »Han

var,« fortæller en ven

af familien, »flittig,

bra og i alle hense-

ender eksemplarisk.

Uden særdeles evner,

men strengt og nøi-

somt opd raget, dertil

ansporet og paavirket

af sin dygtige mor,

havde han laud til alle

sine eksamener og var

en solid uddannet ju-

rist. Han havde intet

af forældrenes esprit

og lune, men en gjennemciviliseret, topmaalt artig og fore-

/

FRIDTJOF NANSEN OG HANS FAR
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kommende optræden var hos ham saa særHg fremtræ-

dende, at det altid kom i forgrunden ved angivelsen af

hans karakteristik. Han blev referent ved overretten;

men hans væsentHgste arbeide var bestyrelse af penge-

forretninger og eiendoms-transaktioner. Han nøden ube-

o^rænset tillid.

«

Sagfører Nansen var i første egteskab gift med general-

major Sørenssens datter, søster af digteren Jørgen Moes

hustru. Hans anden

hustru var Adelaide Jo-

hanne Isidore, født We-

del-Jarlsberg, Fridtjofs

mor, som ogsaa havde

været Q-ift før. Fru Ade-

laide Nansen skildres

som en hoi og anselig

dame, dygtig og bestemt,

jevn og ligefrem og uden /
nogen prætension hen-

tet fra fødsel og familie-

forbindelser. Hun havde

vilje som en mand. Det

var ikke efter hendes

strenge adelige fars ønske, at hun i sit første egteskab

havde giftet sig med en bagers søn (Loitnant Bolling,

dod 1853); men hun satte sin vilje igjennem, og stat-

holderens hustru synes at have været paa hendes side i

dette hjerteanliggende. Forældrene var ikke i bryllupet,

skjønt de havde givet sit samtykke.

Som ung pige havde hun trodset opinionen og drevet

den samme idræt, som engang gjennem sønnen skulde

blive verdensberømt. Hun stod paa ski. Det var den-

FRU ADELAIDE NANSEN
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gang ukvindeligt og saa at sige uanstændigt. Som
husmor var hun af dem, som kjender hver lap og hvert

grand i sit hus fra loft til kjelder, virksom, dygtig, næve-

nyttig, ikke ræd for det groveste arbeide ; havde pigen

saare hænder, saa tog husets frue selv i og vridde det

vaade tøi. Hun arbeided i haven, hun sydde gutternes tøi

;

de vidste ikke af anden skrædder, før de var 13 aar. Og
alligevel fik hun tid til at samle sig de kundskaber, hun

ikke havde faaet i barneaarene. Hendes viljekraft og

virksomhedstrang, uforfærdethed, praktiskhed og resolut-

hed har sønnen ta^et i arv.

Da sagfører Nansen egted hende, flytted han til hendes

eiendom Store-Frøen i Vestre Aker. Her blev Fridtjof

født den 10 oktober 1861.

Og her havde skjæbnens genius— som før sagt—
valgt ham den bedste plads : landliv-, kjør og hester,

griser og høns— og saa skibakker rundt omkring, store

skoger tæt bag og ikke længer end 3 kilometer til en

udmerket skole, en af Kristianias første. Og 3 kilometer

blev i det Nansenske hus regnet for ingen verdens ting.

Først frem og tilbage til skolen om formiddagen, saa i

sommertiden ned til fæstningen for at lære at svømme om
eftermiddagen ; det er mindst 12 faste kilometer den

hede sommerdag, foruden hvad der kan falde af ved

mindre udflugter. Og regelmæssig slagsmaal paa veien.

Systematisk træning fra første stund.

Heroppe paa Frøens tun gjorde gutten sine første eks-

peditioner, og det var den varme sone, som først viste sig

livsfarlig. Han gik i kjole endnu, var 3 aar gammel og

stod just og hamred paa en trillebør, formodentlig for at

forbedre den. Da opdaged de med forfærdelse inde fra

kjøkkenet, at der stod en røgsøile op af gutten. »Han
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STORE FRØEN. VAANINGSHUSET

brænder!« skreg de. Ud for husholdersken og rev klæ-

derne af ham. Han havde paa sine streiftog været inde i

bryggerhuset ; det havde spraket fra varmen bort i filt-

skjørtene hans, og nu havde han paa et hængende haar

brændt lys levende op— uden at merke noget.

Her paa Frøen havde de Frognerelyen lige ud for stue-

døren ; her baded de— han og den yngre bror— i den

koldeste kulp i de svale aftener, saa den mindste frøs sig

halvt fordærvet og de maatte drage ham i springmarsch

bortover jordet i det kostume, som gik forud for alle

moder og stilarter, for at faa liv og varme i ham.

I denne samme elv faldt de i isen om vinteren, og da

moren kora til, holdt Fridtjof paa med at hale broren op.

B
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I denne samme Frognerelv var han selv nær ved at miste

livet.

Men her var ogsaa en fredelig næringsvei. Af ertestæn-

gerne tog de dem, som var af brisk, bretted saa bukserne

godt op, gik ned under det raadne løv i haven, grov frem

metemark*) og putted dem i opbrettet paa bukserne.

Og saa fisked de ørret eller ørekjyter. Det hændte jo,

at krogen gik feil og hugged sig fast i underlæben paa

Fridtjof. Da tog fru Nansen

fars barberkniv, gjorde et re-

solut snit og trykked angelen

ud. Bramfrit og stille paa

begge sider. Ikke et kny.

Her paa Frøen rendte han

for første gang panden mod
isen, — issvullen paa tunet.

Der var ikke en hvid flek

paa ansigtet ; blodet silred

ned over det hele, da den

femaars pjokken kom ruslende

opover mod kjøkkenet. Vilde

ikke græde, var ræd for at faa

skjend. Men som en første

ismedalje bærer han ar efter

\

FRA BARNEAARENE
det den dag idag.

Nede i haven havde de en

stor bladplante. Gutterne rev stenglerne af denne plan-

ten, fyldte dem med smaasten og singel, som de slynged i

ansigtet paa hverandre, saa det spruted. Spyd laged de

af ertestænger, og saa havde de skjold og træsabler og

piler med styrefjær af papir.

*) Metemark: orm til at fiske med.
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Ekorn jaged de med hund og bue. Storm, pudelen,

jog ekornet op i trætoppen, hvor de smaa dyr havde et

noksaa sorofrit sanatorium. Pilene traf nemho^ aldrisf.

Endelig gjorde Fridtjof, paavirket af indiansk litteratur,

en dæmonisk opfindelse, som m a a 1 1 e virke dræbende.

Han dypped odden i fluesop. Nu var den giftig ; døden

var sikker. Men pilene vedblev at være usikre, endda

han smelted blyhoveder til dem for at faa fart i dem. Da
gik han over til en ny »vaabenart« : kanoner; pakked

dem fulde med krud, men kunde ikke faa krudet til at

brænde ; laged saa en krudkjærring og grov saa længe

nedi, til » kjærringen « fløi i fjæset paa ham. Kanonen

sprang i hundrede stykker. Det var atter mor, som

maatte tåge ham afsides og plukke korn for korn ud.

Om sine første ski og sit første store hop fortæller han

selv :

»Det er ikke mine allerførste ski, jeg mener. De var

fælt tarvelige, laget om af andre ski, som havde tilhørt

mine søskende.*) De var ikke lige lange engang. Men
høgtrykker Fabritius havde medlidenhed med mig: »Du
skal faa et par ski hos mig,« sagde han. Saa kom vaaren

og sommeren, og selv med den bedste vilje kunde man
ikke gaa paa ski. Men Fabritius s ord blev ved at synge

i mig, og aldrig saasnart var høsten kommet, og det be-

gyndte at rimes paa marken om morgenen, saa stilled jeg

mig bent i veien for Fabritius, naar han kom kjørende.

»Aa blir der a' skiene, du ?«

»Du skal nok faa dem,« sagde han og lo. Men jeg var

paa pletten dag efter dag : »Aa blir der a' skiene ?«

Saa kom vinteren. Jeg ser endnu min søster staa i

*) Det var vel med dem, han tog sin allerførste præmie : en portemonnæ med

60 øre.
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stuen med en lang, lang pakke, som hun sagde var til

mig. Jeg syntes, hun sagde, den var fra Paris ogsaa.

Men det var den vist ikke, for det var skiene fra Fabritius.

Det var et par rødlakerede askeski med sorte striber ; og

saa var der en lang stav med blankt blaalakeret skaft og

blaalakeret trinse. De skiene havde jeg i ti aar. Dem
havde jeg paa, da jeg gjorde mit første store hop i

Husebybakken. Her holdtes i tidligere tid de store

præmieskirend. Vi havde ikke lov at gaa der vi brødre;

vi kunde gaa i alle bakkerne rundt omkring; Husebybak-

ken var forbudt. Men vi kunde se den fra Frøen, og den

lokked saa længe, til vi ikke kunde staa imod. Først gik

jeg da fra midten af bakken som de fleste andre gutterne

;

og det gik godt. Men saa saa jeg, der var en og anden,

som gik fra toppen. Det maatte jeg friste. Jeg lød staa

til, kom i rasende fart til hoppet, svæved en lang stund i

luften og rendte saa skiene fast i en snefonn. Vi havde

ikke paabundne ski den gangen. Saa blev da skiene

staaende i fonnen, og jeg gjorde en stor bue i luften med

hovedet først. Jeg havde endda slig fart, at da jeg kom

ned igjen, bored jeg mig ind i sneen lige til midt paa

livet. Der blev ganske stille i bakken. Gutterne trodde,

at jeg havde brukket halsen. Men da de saa, at der var

liv i mig, og at jeg begyndte at krabbe mig frem, da blev

der en haanlatter, en endeløs haanlatter, over hele bakken

fra top og til fod.

Siden var jeg med i kapløb i Husebybakken og vandt en

præmie. Men jeg bar den ikke hjem. For jeg skammed

mig den gangen ogsaa. Det var første gangen, jeg saa

telemarkingerne staa paa ski, og jeg forstod jo, at jeg var

ingenting mod dem. De brugte ingen stav ; de lod staa

til udover hoppet uden at have andet at stole paa end sine
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f.^';>«•

musklers kraft og sit lege-

mes faste OQ^ smiclioe hold-

ning. Jeg skjønte, at det

var den eneste rette maade.

Jeg vilde ikke have nogen

præmie, før jeg havde lært

det.

«

Han var lei til at falde

hen i funderinger. Mellem

den første og anden strøm-

pe om morgenen var der al-

tid et meoet lansrt interval.

Da raabte hans søskende

:

»Se nu fomlingen*') igjen.

Du blir aldrig til noget, gut,

slig som du søler !«

Han maatte have rede paa alle ting. Han spurgte saa,

fortæller en af hans ældre venner, at en kunde blive

aldeles syg. »Hvor mange gange har jeg ikke skjældt

ham dundrende ud for disse evige »aa£for .^< **) og

»aaffor.?« og »aaffor,f*«« Da der kom symaskine til

Frøen, vaagned der naturligvis straks et vældigt »aa£for?«

hos gutten; han maatte se, hvad dette var for slags dyr.

Pilked alle lemmerne fra hverandre, og da moren kom
hjem fra byen, var maskinen saa usammensat et problem,

som den kunde blive. Tør man tro sagnet, gav han sig

imidlertid ikke, før han fik alt sat sammen igjen.

*) Taabe, stymper. **) Hvorfor.

FRA BARNEAARENE
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Staar man paa Tryvandshøidens *) udsigtstaarn og

vender— mæt af Kristianiadalens blide ynde — oiet nord-

over, da møder man vidt og bredt, saalangt man kan se,

blaasort skog, skog og intet andet end skog, aasryg bag

aasryg helt ud til synskredsens yderste rand.

Det er Nordmarke^i, et eneste sammenhængende norsk

skogland paa lo geografiske kvadratmil, en ensomhedens

verden af trange dalsøkk og steile høider, lønlige vandspeil

og fossende elver.

Hidind naar ikke dønnet fra hovedstadens kulturliv,

larmen af de stønnende lokomotiver, dampernes varende

hyl, der de forsigtig smyger ud og ind ad fjorden i den

tætte fjordtaage.

Hidop naar heller ikke den skidne taage fra Kristiania

selv. Om den ligger aldrig saa tæt og tung over byen,

for det friske, kolde drag fra dette vinterhvide skogsrige

maa den give tabt, ligger som et graahvidt hav og bryder

mod aassiderne dernede. Nordmarkens taage— for den

har ogsaa sin— er ren og vandmættet. En vældig nedbør

falder over aaserne, og dybe snelag gjemmes derinde

mellem granerne, naar hvert snekorn er forsvundet paa

det skogløse fladland rundt omkring.

Ved indgangen til Nordmarken stanser de adstadige,

graa landeveiene op til alle kanter.

*) Tæt ved Frognersæteren, 8 kilometer fra Kristiania.



NANSENS UNGDOM 23

Her— ganske faa kilometer fra storstadens rastløse

travlhed — hensættes man brat, uden overgang midt op i

den dybeste naturensomhed. Her— ganske faa kilo-

meter fra elektriske sporvogne og summende kaféliv—
støder man med ett paa den store Pan, staar man pludselig

midt i skogens store stilhed med en følelse, som kunde

man gjøre opdagelser paa alle kanter.

Ja fredeligt og stille— lydløst stille— er det heroppe,

naar sommerdagen lægger sit lette slør over de blanke

sjøer og dunkelgrønne lier, naar orhønen dubber af i

lynget og selv maaltrosten tier i granetoppen.

Lydløst stille er det den klare høstkveld, naar bjerken

speiler sin gule silke og aspen sit dyre skarlagen i det

sorte vandspeil, rammet ind af den fine, lyserøde lyng-

blomst.

Lydløst stille — endda stillere kanske — den lange

vinternat, naar stjernerne tindrer over det hvide tilfrosne

vand og den snetunge skog, og ingen anden lyd høres

end elvens sagte suk i osen.

Men til tider blir denne stilhed brudt. Der høres raab

og latter i alle lier, alle skogspladser er optaget : det er

skiløbere, sportselskende ungdom, som har nyttet natten

til at komme herop og nu nyder friheden og fylder sig

med ren luft den korte feriedag:.

I jagt- og fisketiden er det ikke længer den store Pan,

som regjerer: fiskestængerne hænger som en lutende skog

udover elven i snesevis, søndagsjægernes børser knitrer og

knalder med konkurrencens gny. Og selve rigdommen

af fisk og fugl er under alt dette minket. Vandregule-

ringen har ødelagt gydningen, dam paa dam sperrer for

fisken, som ikke kan komme op ; elvene ligger tørre lange

tider.
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Ikke saa i Fridtjof Nansens barndomstid — for en snes

aar siden. Han var blandt de enkelte, de første, de

udkaarne. Det Robinson Crusoe-liv, som andre stakkars

gutter maa nøie sig med at leve i fantasien, blev ham
beskaaret i fuld virkelighed. Og om sin første færd til

dette forjættede lands grænse har han selv fortalt.

»Paa min første opdagelsesreise var jeg ikke videre

modig, endda den ikke gik længere end til Sørkedalen.

Jeg kunde vel dengang være en lo — ii aar, og oppe

i Sørkedalen bodde der nogle gutter, som var kamerater

med mig, og som havde bedt mine brødre og mig op til

sig. En eftermiddag i juni, som vi sad ude paa trappen,

kom det med en gang over os, at vi endelig burde efter-

komme denne indbydelse. Vi havde en fornemmelse af,

at vi skulde spørge far og mor om lov, og en ligesaa

sikker fornemmelse af, at vi ikke vilde faa lov, hvis vi

spurgte. Far og mor sov middag ; vække dem turde vi

ikke ; og skulde vi vente, til de vaagned, blev det for sent

at gaa. Saa lusked vi afsted ulovendes. Et stykke

fremover var vi kjendt. Engelands beliggenhed vidste vi,

og Bogstad naadde vi noksaa sikkert. Siden gik det

mindre støt; men vi spurgte og spurgte os frem; først til

kirken i Sørkedalen og siden til gaarden, hvor gutterne

bodde. Da vi naadde did, var klokken 7 om kvelden.

Nu skulde vi da lege med kameraterne vøre og gaa paa

laaven og siden fiske lidt. Men det var ingen rigtig

moro; vi havde en forfærdelig ond samvittighed og havde

ikke ro paa os saa meget som en halv time engang. Da
maatte vi nedover igjen, og hjertet sad langt nede paa os

allesammen, saa det blev endnu tungere at gaa. Saar-

benet blev de mindste snart, og det var et sørgeligt optog,

som lano^somt slæbte sis^ ned mod Frøens o-aard kl. 1 1 om
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natten. Vi saa paa lang afstand, at folk var paa benene
;

de havde vel ledt efter os. Vi var ikke modige. Da
vi dreied om hjørnet, kom mor imod os. »Er det dere,

gutter ?« »Nu kommer det,« tænkte vi. »Hvor har

dere været ?« spurgte mor.

Jo, vi havde da været i Sørkedalen. Nu kom det vel.

Men mor sagde bare saa underlis^: »Det er nogle under-

lioe Qrutter!« O2: hun havde taarer i øinene.

Tænk, ikke spor af skjend !
— Tænk, at gaa i seng med

de saare benene uden spor af skjend

!

Og det merkeligste var, at et par dage efter fik vi lov til

at gaa til Sørkedalen igjen. Mon tro, far og mor var

kommet til at tænke paa, at de holdt os lidt for strengt .f*

Da jeg blev halvvoksen, var jeg ugevis alene i skogen.

Jeg likte ikke at have nogen udrustning til turen. Jeg

greied mig med en brødskorpe og kogte min fisk paa

gloen. Jeg elsked at leve som en Robinson Crusoe oppe

i vildmarken.«

Men ofte var han ogsaa i følge med broren og en ældre

slegtning, som var en lidenskabelig jæger og fisker. Og
her blev gutterne fra tolvaarsalderen øvet op i strabadser,

som nok kunde faa musklerne til at fæstne sig. Længere

og længere blev marscherne—de tøied det videre og

videre, alt som de voksed— først Sørkedalen, saa Lang-

lielven — Svarten (Svartvandet) — Sandungen — Kat-

nosa.

Nordmarkens skoger havde længdeløb nok for en

skiløber, som helst vilde løbe sine egne veie. Her blev

opelsket en naturfølelse for vinterens og sommerens

skjønhed, for de skiftende stemninger, som ellers pleier at

være gutter ganske fremmed. Her blev hans krop hærdet
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til at finde jordens anden kulde-pol, mens han i knistrende

frost stod og vented paa harepus og misundte ham den

hvide, varme pels. Heroppe et sted— ved Fyllingen—
var han paa harejagt en gang med sin bror i tretten dage.

De leved tilslut af poteteslompe og halvsulted, baade de

og hunden. Endelig slagted folkene paa gaarden, og nu

aad brødrene blodpølse, saa de holdt paa at styrte. Da
de skulde hjem, bar Fridtjof syv harer paa ryggen efter

benene. Han gled, gik forover, og alle harerne stod som
en buket om hovedet paa ham.

Det var noget, som ærgred hans skikamerater i de aar,

dette, at han var saa uvøren med maden. Ret som de

stod oppe paa Frognersæteren, saa ser han fra taarnet pa*a

Tryvandshøiden bortover til Stubdal — en 25 kilometer

eller saa — , og saa lægger han ivei uden at have mindste

madsmulen med. Han dalte ned paa en plads derborte,

saa skrubbende sulten, at folkene ikke kunde forvinde det

i lange tider.

En anden gang var han i flok med kamerater paa en

længere skitur, og alle havde de sin »rypesæk« paa

ryggen''^)— alle undtagen Fridtjof Nansen. Men da de

kom til den første hvilepladsen, saa knapped han op

jakken og tråk ud fra brystlommen — dybt inde i foret

havde han gjemt det et sted— nogle pandekager, som var

saa hede efter turen, som om de netop kom fra panden.

Han holdt dem i veiret, og dampen stod om dem. »Vil

dere ikke ha' pandekage, gutter .?« De var ikke kræsne

nogen af dem, men dette var næsten for ulækkert. De
kvidde sig. »Det er jamen dumt af dere det, gutter, for

der er syltetøi paa.« Han er i saadanne træk i slegt med

de store skogbygders ungdom. Han har tømmerfløterens

*) Rypesæk : her madpose.
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Og skytterens uvørenhed, sprættende kaadhed og for-

vovenhed. Han er Østland-gutten helt typisk. Men paa

samme tid er der en planmæssig hærdning, en vaagen

ærgjerrighed, en trang til trods mod civilisationens vaner,

en glæde ved naturtilstanden. Det mindst mulige
er tidlig hans ideal, og han har intet imod at erte den

offentlige mening ved at gjennemføre det. Han er saa

ganske overbevist om, at det er han, som har retten, og

alle andre, som har uret. Han synes at have været en af

de første konsekvente uldmænd her i Kristiania og

hoverer siden i sine breve fra Bergen over, at det nu er

bleven almindeligt. Og han citerer en historie, som er et

af hans yndlingssprichworter : »Der sad en mand i Lon-

dons galehus. Han pleied at sige : »Jeg sa', at verden

var gal, men verden sa', at jeg var gal, og saa satte de mig

her.««

Der var én tino^ man vel maatte vog^te sis^ for at sis^e til

ham,— og det var, at noget var umuligt, for da skulde

han uvægerlig prøve det. Hans gutteagtige ubændighed

har da ogsaa ved en enkelt leilighed ført ham døden nær,

bragt ham lige paa randen af et af disse store hop, som

ikke kan klares.

Det var i 1878. Han var med sin bror Alexander paa

fodtur oppe ved Gjendin i Jotunheimen og skulde op

Svartdalspiggen. Der var en vei, som gik bag, og som
var nogenlunde fremkommelig; men den vilde Fridtjof

ikke gaa ; bent op svarte, bratte fjeldet skulde det natur-

ligvis være. »Opunder Svartdalspiggen «, fortæller broren,

»er der en snefonn, som vi skulde over. Udfor snefonnen

laa stupet— helt ned i dalen. For mig havde det alt

svimlet gang paa gang, saa jeg havde faaet Fridtjofs stok,

da han skulde over bræen. Istedenfor at gaa varsomt
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fod for fod,— som han nu vilde have gjort, springer han

bortover, ghder og begynder at rutsche udover. Jeg ser,

han hvidner. Han har ikke mange sekunder igjen, saa

ligger han knust i dalen. Da spænder han imod med

armer og ben og faar bremset i sidste øieblik. Det er en

stund, som jeg ikke glemmer.— Heller ikke, da han kom
ned i turisthytten og forsvandt i de bukser, som turistfor-

eningens korpulente sekretær, N. G. Dietrichson, maatte

laane ham. En væsentlis: del af hans egne var nemlis:o o o
gaaet tabt ved friktionen oppe paa bræen.«

Samme aar som Fridtjof Nansen var i Jotunheimen var

han med sin nye børse paa sin første rypejagt i fjeldene

— Norefjeld og deromkring— og havde da en marsch

saa streng, at en af brødrene faldt i søvn midt paa høi-

fjeldet og med stor møie maatte ledes op. Rimeligt er

det, at de tidlige jagter i skog og paa vidde har givet ham

sans for en virkelig iagttagelse af dyrelivet og saaledes de

første impulser til det studium, han valgte sig. Han tog

i aaret i8So realartium med 21 i 12 fag; — hans distrak-

tioner i skoletiden har saaledes ikke været sterkere, end

at han med lethed har kunnet samle sig. I alle naturfag,

matematik og historie har han i, og da han i december

1 88 1 afslutter sin andeneksamen, sker det med karakteren

laudabilis præceteris. I dette aar synes han at have været

usikker i sit valg. Han blir indmeldt som kadet paa

krigsskolen
; men anmeldelsen blir tåget tilbage, fordi

han nu har bestemt sig for »at fortsætte den studerende

bane.« Embedseksamen har han ikke nogensinde tænkt

paa ; han vilde nok tåge den første del af medicinsk

eksamen, men han valgte sig straks et specialstudium.

Det var zoologi. Allerede i januar 1882 henvender han
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sig gjennem en slegtning til professor Collett og spørger

om hans raad. Professoren kommer da til at huske paa

de anmodninger, han selv har faaet fra ishavsfarere om
at følge med og gjøre studier under sælfangsten. Dette

maatte være noget for Nansen. Han er jo en dygtig

sportsmand og skytter. Om han tog til Ishavet med en

sælfanger, gjorde sine observationer, førte sin notisebog,

øved sig op som deskriptiv naturforsker? Nansen kom

og blev spurgt. Ideen slog ned i ham ; otte dage efter

var han igjen hos professoren ; han havde talt med kaptein

Krefting, føreren af Viking, og arrangeret sig med ham.

Den 23 januar telegraferer faren til en ungdomsven i

Arendal og beder ham udvirke rederiets tilladelse ; og

vennen, som har meddelt os denne oplysning, kunde paa

anmodning erklære, at Fridtjof Nansen var stor og sterk,

nævenyttig og udholdende, og at han mente at kunne

gjøre fyldest for sig som deltager i ekspeditionen. Tilla-

delsen blev da øieblikkelig sendt telegrafisk. Og efterat

Nansen havde anvendt den korte tid til at studere sælernes

anatomi paa universitetet, gik han lørdagen den 1 1 mars

med Viking ud fra Arendals havn.

Paa denne ekspedition fik Nansen sit første syn paa

Ishavet, Grønlands kyst, Vega, som har ført Nordenskjold

gjennem nordostpassagen og som nu er paa sælfangst.

I slutningen af juni frøs skuden inde under Østgrøn-

land paa 66° 50' nordlig br. og her blev de liggende og

drev en maaned. Et tabt spil for Viking ; men for

Nansen skulde det i alle henseender blive den betydnings-

fuldeste del af turen. Her fik han sin læns^sel efter is-

bjørnen tilfredsstillet ; her var det at ideer om at trænge

mod Grønlands indre begyndte at dykke op, og der er

ikke gaaet mere end et aar efter hans hjemkomst til
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Norge, saa er planen til at trænge gjennem Grønland

paa ski slaaet ned hos ham.

Endnu førend Viking var kommet op Kristiania

fjorden, fik professor Robert Collett telegrafisk forespørg-

sel fra overlæge Danielssen, præses i Bergens museums

PAA ISHAVET

direktion om Raad. Han skulde have en ny mand som

Konservator. Collett tænkte strax paa Nansen ; denne

tog med glæde mod tilbudet. Han var endnu ikke 21

aar, og det var et særdeles fristende tilbud.

Da denne boa: væsentlig skal beskrive Grønlandsfærd

og Nordpolekspeditioner, vil vi ikke gaae videre ind paa

Nansens videnskabelige studier og undersøgelser i de fem

aar han tilbragte ved museet i Bergen. Videnskabs-

mænd skatte hans arbeider om nervesystemet hos krebs-
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dyrene og bløddyrene og andre zoologiske afhandlinger

høiligt. Han foretog en reise til Neapel, hvor han

opholdt sig en tid lang fra april til juni 1886 for at

studere ved den derværende berømte biologiske station.

Blandt den store almenhed turde Fridtjof Nansen fornem-

meligst være bekjendt og beundret som den djerve opda-

gelsesreisende paa polens ukjendte isvidder. Denne

almenhed og særlig de nordiske folk kan vi oplyse, at

Nansen tillige er en forsker af rang paa et andet om-

raade.



KAPITEL III

NANSENS GRØNLANDSFÆRD FORBEREDELSER PLAN

UDRUSTNING.

»En vinterkveld i 87, « skriver dr. Grieg, »sad jeg paa

min hybel i Parkveien 3 A, absorberet af mit arbeide.

Døren gaar op paa vidt gab, og ind kommer Nansen med

sin langhaarede, slet dresserede tispe Jenny. Uden at

prætendere fagmands skjøn er det min mening, at Nansen

var for distræt til at kunne faa dygtige jagthunde. Det

var en kold kveld, saa selv Nansen havde kastet sit plæd

over skulderen. Han satte sis^ i sofaen li^e overfor mior.

Han var meget rolig, meget forsigtig i udtryk, men over-

maade interesseret. »Ved du, hvad jeg nu vil prøve .?«

sagde han. »Jeg vil prøve at gaa over Grønland. « Og
han fremlagde sine planer paa mit gamle atlas, som er

bleven mindeværdisft siden hin kveld. Han var grebet

og spændt og paa det stadium langt fra at være sikker

eller nære haab om let medgang. Jeg skjønte, han

trængte indvendinger, og diskussion, og præsterte, hvad

jeg kunde paa dette for mig ukjendte felt. »Det var det

letteste at passere Grønland langt nede, skjønner du,«

sagde han ; »men det overlegne vil være at vise verden,

at Grønland kan passeres saa høit oppe,«^ Og saa viste

han der, hvor det var hans første plan at gaa. Han ante

lidet, hvorledes denne kyststrækning, som han hin kveld

haandterte saa letvindt, skulde blive ham en haard nød.

Han vilde reise til Stockholm. »Hvad vil du der.?«
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»Søge Nordenskjold og bede ham prøve min plan. Først

vil jeg tåge doktorgraden til vaaren og saa gaa til Grøn-

land. Det blir en hard vaar, gut ! Men skidt, det skal

nok gaa.«

En anden kamerat var imens kommet ind paa hybelen.

Vi spadserte til Skarpsno alle tre. Vi to hverdagsmen-

nesker med spage indvendinger, han i stigende varme

med ungt overmod i sin overbevisning. Her vilde han

sætte livet ind, og det skulde nok gaa som en dans.

Det var som en aabenbaring i hine bohémedage at høre

en handlingens mand rede til at give sit liv for sin idé.

]^^ var imponeret og grebet hin kveld, da vi skiltes.

«

Saa drog han til Stockholm. Det bør her erindres, at

det var i 1886, at Peary og Maigaard havde foretaget sin

heldige isvandring, udført med smaa midler og, soni

Peary udtrykkelig havde anført i sin korte beretning, blot

som en foreløbig rekognosceringstur. Tiden var kommet

til at gjøre alvor af sagen. Nansens zoologiske og ana-

tomiske arbeider var desuden bragt til foreløbig afslutning.

Hans store afhandling oni de histologiske elementer i det

centrale nervesystem var færdig og kunde naarsomhelst

indleveres som specimen for doktorgraden.

»Da jeg torsdag den 3dje november kom ind paa mit

arbeidsværelse i Stockholms hogskolas mineralogiske

institut,« fortæller prof. Brogger, »kom min vagtmester

ind og meldte, at der havde været en nordmand og spurgt

efter mig. Han havde ikke lagt visitkort og ikke sagt,

hvem han var. Landsmænd uden navn og uden visitkort

var ingen sjeldenhed. Det var vel igjen en, som jeg

skulde fri ud af en øieblikkelig forlegenhed. » Hvorledes

saa han ud ?« sagde jeg gnavent.

>Lång och ljus,« svarte Andersson.

3
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»Havde han ordentlige klæder?«

» Ingen ofverrock,« sagde Andersson og smilte lunt.

»Han såg ut se så dar som en sjomann eller tocke dar.«

Ja saa, en sjømand uden vinterfrakke! Saa var det vel

meningen, at jeg skulde skaffe ham en. ]Qfg kunde

leksen.

Lidt længere udpaa formiddagen kommer Wille.*) »Har

du truffet Nansen ,?«

» Nansen.? Hedte han Nansen, han sjømanden.? han,

som ikke havde noQ-en vinterfrakke.^'*

»Har han ikke vinterfrakke.? Han skal jo gaa tvers

over Grønlands indlandsis.« Og ud for Wille ; han

havde hastverk.

En stund efter kommer en anden af mine kolleger,

zoologen professor Lecke : "Har du sett Nansen.? Ar

han icke praktig? Han har berattet mig mycket intres-

santa upptåckter om konet hos myxine. Och så hans

undersokningar ofver nervsystemet se'n. Charmanta

saker! Praktigt!«

Efter alle disse forefærd kom han da endelig selv.

Høi og rank, bredskuldret og kraftig, ungdommelig slank

og spænstig. »Lång och ljus.« Haaret strøget tilbage

fra den svære pande og lidt lurvet. Han kom lige borti-

mod mio- 02: rakte mis: haanden med et eiendommelio; var-

mende smil og præsenterte sig selv.

»De vil gaa over Grønland .?«

»Jeg havde tænkt det, ja.«

Jeg saa ham ind i øinene. Ubeskrivelig tryg og tillid-

vækkende stod han der med det gode smilet i det grov-

skaarne, kraftige ansigt. Skjønt han hele tiden var

*) Nu professor i botanik ved Kristiania universitet, dengang ved Stoclc-

holms høiskole.
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akkurat den samme, jevn, ligefrem, næsten lidt keitet i

sit væsen, var det alligevel, som han vokste med hvert

ord. Denne plan — paa ski fra østkysten— , som jeg for

et øieblik siden havde tænkt paa som en splitter pinegal

idé, blev under samtalen med ham til det naturligste af

verden. Og med én gang gik det us\igelig sikkert op

for mig : han vil gjøre det, ligesaa sikkert, som vi nu

sidder her 02^ snakker om det.

Han, som jeg to timer for ikke havde \idst navnet paa

engang, var i disse faa minuter— som om ogsaa det faldt

af sig selv— bleven mig, som om jeg havde kjendt ham
alle dage, og jeg følte uden nogen refleksion over, hvordan

det var kommet, at jeg vilde være stolt og lykkelig ved at

være hans ven for hele livet.

»Vi gaar straks op til Nordenskjold,« siger jeg. Og vi

gik. Med sin underlige dragt— en tætsluttende, mørk,

tilknappet, trikotagtig blaa bluse eller jakke, hvad man

skal kalde det — var det ikke frit for, at han vakte en viss

opsigt paa Drottninggatan. Gustaf Retzius tog ham,

efter hvad jeg siden hørte, først for en akrobat eller line-

danser.

Vi gik altsaa til Nordenskjold— over Vefenskapsakadc-

miens stille gaardsrum, denne fredede, indelukkede gaard,

som altid har noget visst ærefrygtindgydende ved sig.

Nordenskjold var som sedvanligt paa den tid af formid-

dagen i sit laboratorium. Vi gik gjennem forværelserne

fyldt af mineralstuffer og kasser. »Her har Berzelius

holdt til,« bemerked jeg i forbigaaende til Nansen.

Lindstrom, amanuensen, kom os imøde med begge

hænder fulde af kolber og kemikalier.

». Gubben ar inne ; han har brådtom,« hvisked han i

stilhed til mig^.
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Derinde i arbeidsrummet gik »gubben Nor« kraftig og

bredrygget omkring mellem sine mineraler. Naar en ser

denne sterke, brede ryg, maa en uvilkaarlig tænke paa en

historie fra lians baadfærd opover Jenisei i 1875. Gang

paa gang trued sjøerne med at fylde baaden. Norden-

skjold selv havde sat sig op paa rælingen i agterskotten

for at lade de iskolde bølger kløves mod hans brede ryg.

I timevis sidder han der som bølgebryder. Det er af sligt

stof, der lages polarfarere.

Jeg hilste og præsenterte : » Konservator Nansen

fra Bergen. Han vil gaa tvers over Grønlands ind-

landsis. «

»Kors for tusan !«

»Og nu vil han gjerne konferere lidt med dig først.«

»Mycket valkommen ! Jaså, hr. Nansen vill gå ofver

Grønland ?«

Bomben var slaaet ned. Det venlige, elskværdige, men

dog lidt distræte udtryk fra øieblikket før var forsvundet;

hele hans interesse var fængslet. Det var, som han

maalte den unge mand med øinene for at se, hvad kar

han var. Saa bryder han ud med lune: »Hr. Nansen

skall få ett par utmarkta stofler af mig;— ja, jag

skamtas inte ; det ar en mycket vigtig och allvarsam sak,

att skodonen ar af basta sort.«

Isen er brudt. Nansen lægger ud, Nordenskjold nik-

ker lidt skeptisk af og til og kaster ind et spørgsmaal.

Han ansaa— saaledes staar det for mig— nok planen for

dumdristig, men neppe absolut uudførlig. Det var aaben-

bart, at Nansens personlighed straks havde gjort et

betydeligt indtryk paa ham. Han var straks med største

hjertelighed rede til at bistaa med sin erfaring og sine

raad.
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Og der var jo masser af enkeltheder, som skulde

drøftes: lapper og ski og kjælker og baader— og saa

drivisen, om den kunde passeres saaledes, som Nansen

havde planlagt. Men »gubben havde brådtom« ; det blev

aftalt, at Nansen skulde komme igjen. Imidlertid skulde

vi træffes foreløbig samme aften i Geologiska foreninge7i.

Da vi saa gik, sagde jeg dæmpet til Nordenskjold : »Nu,

hvad tror du } Jeg for min del er sikker paa, han vil

gjøre det.«

»Må hånda, du får ra,tt,« svarte Nordenskjold. Men
det skeptiske udtryk var igjen fremme.

Efter mødet i den geologiske forening fulgte Nansen

med mig hjem. Det var da alt bleven noksaa sent paa

kvelden. Allerbedst som vi sad og passiarte, han lun og

jevn, jeg i høieste grad optaget af dette nye, ringer det

paa, og ind kom Nordenskjold. Nu skjønte jeg, han var

alvorlig interesseret.

Saa blev vi siddende temmelig langt udover kvelden og

diskuterte baade Grønlands-turen 02: arktiske 02: antark-

tiske forskninger i almindelighed ; det var jo ikke mere

end fire aar, siden Nordenskjold selv havde gjort hin

sidste ekspedition ind over den grønlandske indlandsis, og

han var allerede da, 1887, om jeg ikke mindes feil, sterkt

interesseret for at faa istand en stor kombineret australisk-

svensk antarktisk ekspedition, som da blandt andet hans

haabefulde, for tidlig afdøde søn, G, Nordenskjold,*) som

tre aar senere foretctgen ekspedition til Spitsbergen, skulde

have deltaget i.

Det var just aftenen før den 4de november. Jeg skulde

dagen efter til den norske statsminister Richter i den

sedvanlige 4de november-fest og spurgte, om han ønsked
*) Dode 1894.
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at blive buden. Nei, han kunde ikke godt optræde i gala.

Han havde kun de klæder, som han gik og stod i.

»Men till mig kan hr. Nansen komma, som Ni går och

står, och ata middag hos mig,« foreslog Nordenskjold med

sin ligefremme hjertelighed; og derved blev det.

Om Nansen, da han et par dage efter reiste tilbage til

Kristiania, havde faaet med sig de omtalte støvler, ved jeg

ikke ; et par snebriller fik han ialfald siden tilsendt fra

Nordenskjold. Men at han tog med sig mangt et

værdifuldt vink o^ forvissnino^en om fuld forstaaelse fra

den store polarforsker, det er jeg sikker paa. Da de

temmelig nær to aar senere gjensaa hverandre i Stock-

holm, var den dumdristige plan gjennemført og vandringen

over indlandsisen fra kyst til kyst en fuldbragt kjends-

gjerning.«

Den Ilte november 18S7 er det andragende dateret,

hvori Nansen søger det akademiske kollegium om
tilveiebringelse af midler til ekspeditionen. Andragendet

begynder med disse betegnende ord: »Det er min

hensigt til sommeren at foretage en reise over Grønlands

indlandsis fra østkysten til vestkysten. « Og summen,

som han androg om, var 5000 kroner. Den er saa

svimlende liden i forhold til bedriftens størrelse og

rækkevidde, at man nu ikke kan nævne den uden at smile.

Men endnu var det jo kun hans hensigt; bedriften v a r

ikkeudført; han var den uprøvecle mand. Fakultet og

kollegium anbefalte varmt planen for regjeringen. Men
regjeringen fandt ikke at kunne anbefale den. Et af de

regjeringsvenlige blade kunde ikke se nogen grund til, at

det norske folk skulde betale en saa stor sum som 5000

kroner, foråt _en privatmand kunde gjøre en forlystelsestur
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til Grønland. Og regjeringen var her utvilsomt repræ-

sentant for en meget stor del af det norske folk. To høist

forskjellige sider i dette folk tørner her sammen. Even-

tyrlysten er repræsenteret i Nansen, sindigheden, den

norske bondemands nøkterne betragtning i regjeringen.

Det er intet tilfældigt spil af skjæbnen, naar disse 5000

kroner kommer udenfra. Thi udenfor ungdommen og de

videnskabelig dannede kredse var det visselig en meget

udbredt opfatning, at Nansens daad var en galmandsdaad,

— selv om de nu ikke gik saa vidt, at de satte ham fast

som hin mand borte i Londons galehus, som Nansen selv

altid nævner. Et vittighedsblad i Bergen averterte i

februar

:

Opvisning.— I juni maaned førstkommende giver konservator Nansen en

opvisning i skiløb med længdehop paa den indre Grønlands-is. Faste sidde-

pladse i sprækkerne. Returbillet spares.

Og mand og mand imellem var man ikke langt fra at tåge

sagen paa den maade, naar man ikke tog det fra den

alvorligere side og ansaa det syndigt aabenbart at støtte

en selvmorder.

Det var ingenlunde blot de usagkyndige, som havde

disse meninger. Ogsaa fra tidligere Grønlands-farere,

som skulde antages at kjende til forholdene, blev planen

karakteriseret som absolut umulig at gjennemføre. Nan-

sen har selv i sin bog aftrykt et kort uddrag af et foredrag,

som en yngre dansk Grønlands-forsker holdt i Kjoben-

havn. Det heder her: »Der er for os faa, der kjender

noget til forholdene i dansk Østgrønland, ingen tvil om,

at saadan som Nansens plan er udkastet, kan man, hvis

skibet ikke naar ind til kysten og venter paa ham, til han

er bleven nødt til at opgive sin plan, holde ti mod en paa,

at enten sætter Nansen sit 02: maaske andres liv til uden
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nytte, eller ogsaa blir han optaget af eskimoerne og af

disse ført ned langs kysten til de danske stationer paa

vestkysten. Men uden nytte at kaste østgrønlænderne

ind paa en lang og i mange henseender for dem fordær-

velisf reise har in2:en ret til.«

Det var imidlertid fra Danmark selv, at tilbudet om
pengehjælpen kom. Professor Amund Helland, som

selv havde været paa Grønland, og som i Dagbladet den

24de november 1887 decideret havde udtalt sig for

planen,*) kunde den i2te januar 1888 meddele det

akademiske kollegium, at grosserer Augustin Gamél i

Kjøbenhavn stilled de 5000 kroner til disposition.

Nansen tog imod den danske mæcenats noble tilbud.

Siden, da alt var gaaet godt, kritiserte man dette. Han
skulde pent have ventet, til pengene kom fra Norge et sted.

Denne kritik er efterklog, men mangler eftertanke. Fridt-

jof Nansen stod ikke saaledes dengang. Han har været

forberedt paa at maatte betale denhele affære selv; det saa

ingenlunde ud til noget— om end et langsomt— norsk

kapløb i den retning. Og med al sin selvsikkerhed kunde

han dengang ikke se saaledes paa denne bedrift, som
endnu ikke var udført, at den uden mindste fradrag

burde være n o r s k. Helt anderledes maatte betragtningen

stille sig fem aar efter ligeoverfor nordpols-ekspeditionen,

*) »Ikke desto mindre kan jeg,« heder det i denne artikel, » efter de erfa-

ringer, andre har gjort om indlandsisen, og efter hvad jeg selv har seet af

samme, ikke indse andet, end at unge- og modige skiløbere under en

forstandig og forsigtig mand som fører har den bedste udsigt til at komme
over, naar udrustningen afpasses nøie efter de eiendommelige forhold .

Alt vel overveiet kan jeg ikke indse andet, end at der er den største udsigt til,

at dygtige skiløbere skal kunne greie denne fart uden at risikere at komme i

en saa overhængende livsfare, at reisen af den grund ikke kan tilraades. De,

som har prøvet farter paa Grønlands indlandsis, er vel nu en snes mand, og

endnu er ingen omkommet paa turene.

«
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da han som verdensberømt mand lagde ud med Fram

;

da maatte det være af yderste betydning, at penge og flag

var norske. Kritiken har saa meget mindre at sige,

eftersom alle ved, at Grønlands-ekspeditionen ikke kom til

at koste 5000, men mere end tre gange 5000 kroner, og at

Nansen selv havde dækket det manglende med sin smule

formue, hvis ikke Studentersamfundet efter ekspeditionens

lykkelige ankomst til Godthaab havde sat sig i spidsen for

en subskription, som indbragte 10,000 kroner.

Det blev, som Nansen sagde til sin kamerat, en haard

vaar. Hele det første halvaar af aaret 1888 gik det i et

eneste jag. I begyndelsen af december Z"] ser vi, at han

er kommet tilbage til Bergen. I slutten af januar farer

han paa ski fra Eidfjord i Hardanger over Numedal til

Kongsberg og tager derfra med jernbanen til Kristiania.

I mars er han i Bergen igjen og holder foredrag om
Grønlands natur og folkeliv; den ene dag— eller nat—
ligger han paa toppen af Blaainanden ved Bergen og

prøver sin sovepose, en uges tid efter staar han paa kate-

dret i Kristiania og holder sin første prøveforelæsning for

doktorgraden om generationsorganernes bygning hos

myxine. Den 28 april forsvarer han sin doktorafhand-

ling: Nerveelem,enterne, deres strttkttir og sammenhæng i

centralnervesystemet. Og den 2 mai reiser han til Kjø-

benhavn og er paa veien til Grønland. »Jeg vil heller

have en daarlio; doktorm-ad end en daarlis; udrustnin2:.«

pleied han at sige til dr. Grieg i de dage. Han fik dem
gode begge to, men vistnok kun ved anspændelse af den

yderste evne. Paa den ene side havde han sin viden-

skabelige honnør at varetage, paa den anden side hensynet

til sit eget og fem kjække mænds liv ; thi det var han sig

klart bevidst, at af alle de farer, som var nævnt, var der
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ingen, som kom op imod faren ved en mangelfuld udrust-

ning. Udrustningen raaded mere end noget andet for

seier eller nederlag, liv eller død.

Det er i januarheftet 1888 af tidsskriftet JVahiren, 3.t

Nansen første gang for offentligheden redegjør for sin

plan. Han vil, siger han, ved at gaa i land paa østkysten

kun behøve at tilbagelægge veien gjennem Grønland én

gang. Det er sandt, man afskjærer sig paa den maade

tilbagetoget. »Den lidet gjestniilde og kun af enkelte

hedenske eskimostammer beboede kyst er intet misundel-

sesværdigt vinteropholdssted at falde tilbage paa i tilfælde

af uforudsete hindringer i det indre ; men paa den anden

side ligger ogsaa heri en stor fordel, idet det vil være en

saa meget kraftigere spore til at opbyde det yderste for at

naa vestkysten. « Her er et af kjernepunkterne i planen.

Alle broer af. Her ligger geniets seiersikre tro paa sig

selv, paa sin egen kraft til at naa maalet. Hvad der for

den jevne forsigtighed vilde stille sig som det første nød-

vendige krav, en god og sikker retrætlinje, ser geniet

snarere endog som en hindring og betragter mangelen af

retræt til og med som en fordel.

» Setzet Ihr nicht das Leben ein,

Nie wird euch das Leben gewonnen sein.«

Planen forøvrigt skal vi her ikke dvæle ved ;
— thi den

blev i alt væsentligt gjennemført, som den var lagt. Og
de ændringer, som nødvendigheden medførte, er gjennem

Nansens egen fremstilling tilstrækkelig bekjendt ; man

erindrer driften i isen helt ned til Grønlands sydspids og

det møisommelige slid med atkomme nordover igjen;

man erindrer, at isvandringen ikke, som planlagt, begyndte

nord for kap Dan, men et godt stykke sydligere, og at

ekspeditionen ikke kom ned paa vestkysten som paaregnet
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ved Sermilikfjorde?i, nær Cliristianshaab^ men ved Amer-

alikfjorden, nær ved Godthaab, — altsammen ændringer,

som i
00- for sio; kan være betvdelio-e nok, men som er

uvæsentlige i forhold til hovedsagen. Efter at have

udviklet selve planen giver Nansen i den nævnte opsats

en fremstilling af de videnskabelige opgaver, der kunde

ventes løst eller ialfald rykket nærmere sin løsning ved en

vandrino- tvers over indlandsisen. Han slutter med at

anføre Nordenskjolds ord i indledningen til sin bog: Den

anden Dicksonska ekspedition til Granlandi\ »Udred-

ningen af Grønlands virkelige beskaffenhed har en saa

stor og saa gjennemgribende betydning i videnskabelig

henseende, at man for nærværende neppe turde kunne

opstille et vigtigere maal for en polarekspedition end just

udrednino-en af naturforholdene i det indre af dette land.«O
Nansen var sig fuldt bevidst den store videnskabelige

betydning af den forestaaende færd.

Denne færd kræved forøvrigt en ganske forunderlig

forening af egenskaber hos føreren : eventyrfantasi til at

undfange den, vikingemod til at gaa paa med den, en hel

barndoms og ungdoms opøvelse i idræt, foråt den kunde

lykkes, videnskabsmandens forsagelse, foråt den kunde

faa sin rette betydning. Og alt dette var dog ikke nok.

Den unge mand, hvis berømthed endnu kun skyldtes den

idé, han havde undfanget, han skulde være fører for en

liden flok af modiQ:e mænd, som alle satte sit liv ind lio;e

saafuldt som han, 02: blandt disse mænd var folk, som selv

havde ført kommando. Her var ikke et troppekorps, som

man uden videre kunde kommandere ; her krævedes en

egen takt, et eget instinkt, for at te sig som prijnus intei^

pares, den første mellem jevninger. Med al sin selvsik-

kerhed og stolthed havde Nansen dette instinkt. Det
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hænger sammen med noget mildt i hans karakter og

ligesaa meget kanske med en egen evne til i de afgjørende

øieblik at yde, hvad der netop maa ydes. Han har altfor

tidlig været optaget af særlige formaal til at være, hvad

man kalder en udpræget kamerat. »Pian er nærmest

solist,« skriver en af hans venner til os, »trofast mod dem,

han slutter sig til ; men det er ikke saa mange. « Han er

for optaget. Han er ikke vennesæl i den forstand, at han

har en medfødt trang til at erobre sig venner. Men her,

hvor det gjælder, strømmer det varme og jevne i hans

væsen ganske naturlig ud mod dem, som har havt mod og

evne til at følge ham. Under en anden personlighed end

hans kunde let det hele røget istykker med de mest

skjæbnesvangre følger. Skulde her have været tale

udelukkende om det, man kalder disciplin, saa kunde

oprørsaanden have reist sig under disse usigelige strabaser

og sprængt det hele. Nu var alle enige om, at en maatte

have det afgjørende ord, skjønt diskussionen selvfølgelig

var meget aaben. Men denne ene var ikke høiere i rang,

naar det gjaldt at slide eller sulte. Og det var denne

fuldstændige lighed i vilkaarene, som var det sterkeste

baand. Der er digtet historier om det indbyrdes forhold

mellem de seks Grønlands-farere, historier, som tildels har

faaet en mørk, næsten tragisk kolorit. Vi kan her fra

allersikreste kilde konstatere, at alt dette udelukkende er

et foster af folkefantasien, som efter den voldsomme

begeistring ved Nansens tilbagekomst nødvendigvis

maatte have en reaktion.

De mænd, som fulgte Nansen, var skibskaptein Otto

Neumann Sverdrifp, iøåt 2)"^— lo— 1855 i Bindalen; løit-

nant Oluf Christian Dietrichson, født 31—5— 1856 i Skogn

ved Levanger; Kristian Kristiansen Tra7ia,iødt 16— 2

—
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1865 paa gaarden Trana ved Stenkjær; desuden de to

lapper, Samuel Johannesen Balto, 27 aar gammel, og

Ole Nilsen Ravna, 45 aar gammel. Alle disse navne er

bleven historiske. Navnlig har de to første mænd en

væsentlig andel i ekspeditionens resultat. Til dem alle

staar hele den civiliserte verden i taknemmelighedsgjæld,

og ikke mindst Nansen. »Folk vil saa gjerne,« siger

han, » velte dadelen, hvis en ekspedition mislykkes, men

saa ogsaa æren, om den gaar heldig, helt over paa lederens

skuldre. Dette blir særlig uretfærdigt ved en ekspedition

som denne, hvor udfaldet afhænger af, at ikke en eneste

svigter, at hver mand paa hvert punkt helt ud hævder sin

stilling.«

For alle disse mænds liv havde nu Nansen, forsaavidt

ledelsen og planlæggelsen af færden angik, ansvaret, og

dette ansvar begyndte med udrustningen. Paa dette

væsentlige punkt havde alle de egenskaber, som vi har

fremhævet hos ham, været magtesløse, hvis han ikke

havde eiet en, som her var den afgjørende : han var vant

til at se sig for. Han var iagttager ikke blot paa viden-

skabens omraade, men ogsaa i det rent praktiske. Som
gut pilked han op symaskinen for at se, hvordan den var

sammensat, som ungt menneske var han ivrig optaget af

næringsværdierne ved de forskjellige madvarer. Han var

et praktisk-mekanisk talent. Han havde ogsaa arvet det

af eventyrets Askepot at tåge op hver skjærevinge; for

en kunde aldrig vide, hvad det var godt for. Han havde

utvilsomt lært meget ved sit korte samvær med Norden-

skjold, hvis talrige ekspeditioner netop altid har udmerket

sig ved en fortræffelig og omhyggelig udrustning. Men
for denne ekspedition, som nu forestod, maatte der gaaes

frem efter en ganske egen metode. Her, hvor man ikke
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havde hverken ren eller hunde, men hvor deltagerne selv

skulde være lastdyr og trække hver smule mad og hvert

instrument, her gjaldt det at følge det Nansenske motto

:

»At trænge lidet«, her gjaldt det ogsaa at finde de kraf-

tigste næringsmidler inden den mindst mulige vegt, og

ligesaa vigtig var de transportredskaber, som skulde

benyttes. Dette med letheden var noget aldeles afgørende,

som adskilte den Nansenske ekspedition fra alle andre

ekspeditioner. Det blev et studium, en kunst. Nansen

tænkte paa dette problem om dagen, drømte om det om
natten, drømte om lette tollekniver.

Alting blev paa det allernøieste kritiseret, lige fra det

anvendte raamateriale til den færdige gjenstand. De
fleste vio-tio-e tino- havde Nansen selv konstrueret. Af

hans udførlige beskrivelse af udrustningen gjengiver vi

her i faa ord det allervæsentligste: særskilt konstruerte

skikjælker af ask med brede meier og med staalplader

under meierne. Disse kjælker var 3 meter lange og |

meter brede og veied alligevel ikke mere end 13I kg. De
var saa udmerket gjort, at trods den umaadelige slitage, de

var udsat for, ingen af dem gik itu. Desuden ski af

udsøo^t beskaffenhed, indianske snesko os^ norske snesko

(truger). De sidste brugte de især under opstigningen

paa indlandsisen og paa vaad sne, hvor skierne ikke

kunde bruges. Teltet havde løitnant Ryder i Kjøben-

havn skaffet. Det var ikke større, end at de to soveposer

kunde faa plads ved siden af hverandre paa gulvet.

Dragten bestod af en tynd uldskjorte og uldunderben-

klæder. Udenpaa uldskjorten en tyk islandsk uldtrøie.

Til yderklæder jakke, knæbenklæder og tykke vadmels

snesokker paa benene. For vind og sneveir havde de en

tynd seildugsdragt
;
paa fødderne begsømssko og laupar-
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sko
;
paa hovedet huer af uldtøi og hætter af vadmel

;
paa

hænderne lovotter og i sterk kulde votter af hundeskind
;

til øinene snebriller, dels af røgfarvet glas med staaltraads-

fletninger, dels af sort træ.

Provianten var væsentlig pemmikan, kjødpulver-choko-

lade, leverpostei, knækkebrød, kjødkjeks, smør, kveite, lidt

ost, ertesuppe-pulver, chokolade, kondenseret melk. To
dobbeltløbede geværer havde de med for proviantforsy-

ning. Kogeapparatet var et af Nansen og stadskemiker

Schmelck konstrueret spiritus-kogeapparat, hvorpaa der

var lagt meget arbeide. Ingen spirituosa til fortæring

;

noget te, lidet kaffe, lidet tobak. Men rigelig med viden-

skabelige instrumenter. Endelig presenninger, som paa

indlandsisen tildels brugtes til seil, bambusstænger, en

masse verktøi og smaa nødvendigheds-gjenstande af

forskjellige slags, fra fyrstikker, lidt lys og lige ned til

stoppenaaler, alt naturligvis saa let som muligt.

Paa et enkelt punkt viste denne udrustning sig util-

strækkelig. Pemmikanen, som skulde være deres vig-

tigste føde, var af fabrikanten gjort fuldkommen fedtfri,

og dette ilk Nansen først vide i sidste øieblik. Følgen

var, at de kom til at lide af en fedthunger, »som vanskelig

den kan gjøre sig nogen idé om, som ikke har prøvet

den«. Selv i de sidste dage, da de fik saa meget tørret

kjød, de vilde have, var det ikke muligt at opnaa nogen

følelse af at være mæt.

Hvor let kunde ikke udrustningen ogsaa paa andre

punkter have glippet i dette terra mcognita ? Der var jo

— for at nævne et punkt— ingen, som havde forestilling

om, at ekspeditionen paa denne tid af aaret skulde komme
ud for en saa voldsom kulde som den, der viste sig at

herske oppe paa indlandsisen. Det var et nyt, ukjendt
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meteorologisk forhold, ekspeditionen der kom ud for.

Om nu Nansen havde valgt uldtøis soveposer istedenfor

de renskinds, han tilsidst stansed ved, da havde han og hans

kamerater neppe kommet levende over til Grønlands vest-

kyst, siger han selv.

Ja, der kunde have hændt saa meget ; men lykken var

med; hin Nansens udkaarede skjæbnegenius var saare

virksom ved dette hans første store verk. Men hemme-

ligheden er vel til syvende og sidst, at den, som det lykkes

for, den »som har en så forbannad tur«, som en mand i

sin tid sagde om Nordenskjold, ham lykkes det, fordi han

har evnen, geniet, saasandt han ikke staar overfor natur-

magter, som er absolut uovervindelige.

Vi kan ikke slutte disse linjer om forberedelserne til

Grønlandsfærden uden at nævne, at Nansen i sin

umiddelbare nærhed havde en af de mest ansete Grøn-

lands-forskere, dr. H. Rink. Hos ham søgte han da ogsaa

og fik værdifulde raad. Der er visselig ingen tvil om, at

han hos denne autoritet ogsaa har faaet fremhævet farerne

ved ekspeditionen, om end den sygelige og ængstelig

samvittighedsfulde mand havde øieblik, hvor han be-

breided sig, at han ikke havde gjort det tilstrækkelig.

»Rink saa hans plan,« skriver hans hustru til os, »først

som et romantisk eventyr. Og jo mere han grubled over

planen, og jo kjærere han fik selve manden, jo farligere

fandt han den og gjorde sig i sin nervøse samvittigheds-

fuldhed skrupler over, at han med al deres drøften og med

alle sine raad dog ikke tilstrækkelig positivt havde

førestillet Nansen de farer, som han trodde, at de vilde

udsætte sig for. Saa blev han da udtrykkelig inviteret i

den anledning en gang endnu. Denne aften tilbragte vi

mest med at se paa billeder fra Grønland, overhovedet i
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større stilhed og alvor end den foregaaende, hvor der

havde været spøgt utrolig om de muligheder, ekspedi-

tionen kunde blive udsat for inde paa isen (menneske-

æderiet ikke udelukket). Alle lo af fuldt hjerte, kun ikke

Rink. Og jeg husker, at jeg maatte bære alle synder

efter selskabets opløsning.«

I Rinks hus holdt de da OQ;saa de korte øvelser i

eskimoisk, som tiden tillod. Sverdrup begyndte. Hans

tun^e laa ikke for det s^rønlandske. Dietrichson var flink.

»Jeg havde underlig nok,« skriver fru Rink, » udseet disse

to til ekspeditioncns selvskrevne orakler og tilbød slet

ikke Nansen at prøve. Saa sagde han ligesom lidt

skuffet: »Maa jeg ikke ogsaa faalov.f*« Og han tog fat

med sit tiltalende alvor og sin ihærdighed. Hvorledes

han merkværdig godt lærte at underholde sig med
eskimoerne, derom vidner jo disse selv.«

Den sidste aften, Nansen var i Rinks hus, fulgte husets

frue ham tildørs. »Jeg sagde, « skriver fru Rink, »hvad

der ofte var faldt micr ind før: »De maa 02:saa ens^ane

gaa til nordpolen. « Han svarte indtrængende, som om
det allerede var veiet i hans egne tanker: »Det vil ske.«
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KAPITEL IV

GJENNEM GRØNLAND

Den 2den mai 1888 reiste Nansen fra Kristiania over

Kjøbenhavn og London til Leith, hvor han skulde træffe

de øvrige deltagere i ekspeditionen, der med alt udstyret

var reist over Kristiansand direkte til Skotland.

Fra Skotland drog de saa alle med det danske dampskib

Thyra til Island ; først den 4de juni kunde de her i

Isefjorden gaa ombord paa sælfangeren Jason, kaptein

M. Jacobsen, der skulde føre ekspeditionen over til Grøn-

lands østkyst, — dog med udtrykkelig forudsætning, at

fartøiet ikke skulde hindres i sin fangst af ekspeditionens

forehavende.
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Mandag den ute juni saaes det første glimt af Grøn-

lands østkyst, de høie, takkede fjelde nord for kap Dan,

omtrent paa den bredde, hvor det i 1S83 havde lyktes

Nordenskjold at komme igjennem drivisen med Sophia.

Isbeltet mellem fartøiet og kysten viste sig dog endnu for

bredt, 9 å 10 mil af ujevn is, saa noget forsøg paa at

komme i land foreløbig ikke var raadeligt. Det skulde

endnu vare over en maaned, inden der kunde blive

anledning til at forlade Jason, — som for sælfangstens

skyld maatte først og fremst holde sig der, hvor der kunde

være noQ:en fano-st. Imidlertid funsferte Nansen for hele

sælfangerfiaaden som » virkelig doktor « og maatte smøre

sig med taalmodighed, indtil der ikke længere var videre

sælfangst at gjøre.

Endelig den 17de juli om morgenen var Jason saa pas

nær land, c. 2\ mil udenfor kysten ved Sermilikfjorden

(paa 651° n. br.), at Nansen beslutted at forcere det

forholdsvis smale drivisbelte.

Ekspeditionens baad og en mindre, som føreren paa

Jason havde overladt, blev da sat i sjøen, bagagen pakket

og bragt i baadene, og i en fart var man i orden ; klokken

7 om aftenen var alt færdigt for afreise. Nansen gik for

sidste gang op i tønden for at speide efter bedste kurs og

saa tydelig i kikkerten aabent vand lige under land inden-

for drivisen.

»Vi gaar i vøre baade med det uryggeligste haab om et"

heldigt udfald af vor reise, « skrev Nansen i et i sidste

stund nedrablet brev til Morgenbladet.

Det skulde imidlertid vise sig, at dette haab allerede

straks skulde blive sat paa haard prøve. Efterat de hele

natten i regn og uveir havde sogt at komme frem gjennem

drivisen lige ud for mundingen af Sermilikfjorden, blev
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isen ud paa morgenstunden klemt sammen af strømmen,

saa de maatte trække baadene op paa isflakene. Den ene

baad blev derved under presset skamferet af isen, saa den

maatte repareres i en fart ; men i den korte stund, som

herved tabtes, kom ekspeditionen ind i en sydover gaaende

sterk strømsætning og drev med rivende hastighed fra

land. Kl. 6 den 19de viste det sig, at de allerede var

dobbelt saa langt fra land (4 mil), som da de begyndte sin

baadfærd.

Der var ingen anden raad end at drive med isen

sydover, indtil der kunde frembyde sig en leilighed til at

komme ind under land igjen.

I ti dage drev ekspeditionen nu med drivisen langs

Grønlands østkyst— helt ned til øen KtLtdlck ved 61° 40'

n. br., gjennemsnitlig med en fart af næsten 6 sjømil i

dø2.'net. Aldeles bortseet fra de ganske alvorlio-e farer,

Nansen og hans modige fæller ved denne drift langs

kysten var udsat for, var ekspeditionen herved ført langt

bort fra det planlagte udgangspunkt for isvandringen og

havde mistet en overordentlig dyrebar tid. Det var den

29 juli, at den første gang kunde sætte foden paa fast

land, og den bedste del af sommeren var saaledes allerede

forløben.

Nansen har selv levende skildret den interessante fart

med drivisen og livet paa det isflak, som omtumlet af

•bølger og brænding og gjentagne gange knækket og

brækkel var ekspeditionens opholdssted under driften.

Stadig med kystens fjelde saa pas nær, at de, naar det var

klart, kunde følge deres linjer, fjerned de sig stedse mere

og mere fra sit mxaal.

Natten til den 20 juli kunde let bleven ekspeditio-

nens sidste (en nærmere beskrivelse af denne natten af
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Nansen selv følger). Det isflak, de drev med, var kommet

lige ud i havkanten, havet selv var i oprør, og brændin-

gerne skylled uafbrudt over isflaket lige ved teltet ; var

dette flak bleven knust, vilde det vel været umuligt at faa

sat baadene paa sjøen i sligt forrygende hav midt imellem

brændinsfer 02: vildt om hverandre kastede isflak ; ialfald

vilde det ikke været muligt at faa mere end den ene af

baadene og det aller nødvendigste af proviant og udrust-

ning med. Man ved ikke, hvad man skal beundre mest,

enten Sverdrup, som havde nattevagten, og som gik der

rolig og stø, vendende skraaen i munden, op og ned og op

og ned paa flaket mellem teltet og baadene, og flere gange

var borte og løsned hegterne paa teltet for at purre alle

mand ud, men lod det være,— eller Nansen 02: Dietrich-

son, som laa og sov inde i teltet, mens brændingen vildt

brao^ende 02: raslende med det løse isskrammel henover

det vuggende flak skylled stedse nærmere helt op under

teltkanten. Men midt som det saa styggest ud, forandred

isflaket pludselig sin retning og stævned atter »som ført

af en usynlig haand« med strømmen indover mod land i

sikrere farvand.

De sled vondt Nansen og hans kamerater i disse usikre,

spændende dage paa isflaket; mindre maaske ved

anstrengelserne i regnpjusket og bølgeskvulpet under de

talrige forgjæves forsøg paa at kjæmpe sig frem gjennem

aabnlnger i issørpen, mindre ved den usikre levemaade

paa raat hestekjød o. s. v. (der kogtes blot én gang under

isdriften), mindre ogsaa ved frygten for fare og undergang

— end ved udsigten til at maatte opgive hele isvandringen

over indlandsisen for det aar. Det var i sandhed ganske

prøvende dage.

Da efterretningen kom til Stockholm om det lykkelige
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udfald af ekspeditionen, fremhæved Kordenskjold som det

største bevis paa den beundringsværdige energi, som var

vist under den hele færd, at de, da de endelig var kommet
gjennem drivisbeltet, straks rodde nordover igjen for at

naa op til det punkt, hvorfra de skulde tåge fat paa

isvandringen.

Begyndelsen havde jo paa en maade været afskræk-

kende uheldig ; det var allerede langt paa sommeren,

proviantforsyningen var ikke rigelig, og — civilisationen

var jo dog saa fristende nær. Den nærmeste koloni,

Frederiksdal, var nemlig nu kun 270 kilometer borte, mens

der op til Sermilikfjorden, som var tænkt som udgangs-

punkt for isvandringen, var nærmere det dobbelte.

Allerede at modstaa denne fristelse til at vente til næste

aar vilde været virkeligt heltemod ; det havde ikke mange

gjort Nansen og hans fæller det efter. Men for dem

fandtes ikke engang denne fristelse ; der var ingen tanke

om andet end at vende baaden nordover, saasnart det lod

sig gjøre. Og det var ikke med ængstelig frygt, men med

sprættende glæde, de nu saa farvandet aabent.

Ekspeditionens første opgave, at komme helskindet

gjennem drivisbeltet paa Grønlands østkyst, var saaledes

løst; vistnok løst med store anstrengelser og med tab af

dyrebar tid, men dog løst. Det var spaaet, at dette vilde

være ugjørligt; og det var ikke saa underligt. Thi en

lang, lang række af tidligere forgjæves forsøg havde vist,

at det maatte ansees som næsten umuligt at komme
gjennem drivisbeltet syd for den 66de breddegrad. Først

1883 var det lyktes Nordenskjold med dampskibet Sophia

at komme ind til kysten ved kap Dan {Kong Oskars

havn). Saa meget djervere maa Nansens bedrift ansees

for at være.
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Nu gjaldt det imidlertid at drive paa af alle kræfter

nordover. Den bedste del af sommeren var gaaet; skulde

der være nogen tanke om endnu at naa vestkysten det

aar, gjaldt det at hænge i. Og hænge i gjorde de.

Et »herremaaltid« med varm chokolade og ekstrara-

tioner af havrekjeks, sveitserost, mysost og tyttebærsylte-

toi toges i anledning af landstigningen den første dag

ved Kekertars2iak ; men siden blev det ved koldt vand,

biskøiter og tørret kjød ; til at koge noget var der ikke

tid, før det var indhentet nogenlunde, som de havde tabt

ved isdriften. Det blev en besværlig baadfærd nordover

langs landet ; lange stykker maatte de med opbydelse af

alle kræfter søs^e at klemme isflakene fra hverandre for at

faa baadene frem i smaa aabne render og delvis trække

dem over isen langs den lave, golde kyst med bræer og

snemarker lige i sjøkanten. Ogsaa den berygtede bræ

Puisortok passeredes heldig. Straks ved traf ekspedi-

tionen en eskimoleir af hedenske østgrønlændere ved kap

Bille, som Nansen har givet en høist interessant skildring

af (skildringen findes senere i bogen), og et tæt sammen-

pakket drivisfelt syd for Iiigcrkajarjik forceredes med

opbydelse af alle kræfter i storm og regn. Ved Ålogens

Heiiteseiis fjord forandred kystens udseende sig; herfra

og nordover er der et langt stykke med bart land og

høie fjeldlandskaber, »med tinde bag tinde i række og

rad«.

Under stadig kamp med drivis og strøm var ekspedi-

tionen den 3 august naaet til Ntmarsuak (62° 43' n. br.).

Herfra forsøgtes at seile ; men vinden slog snart om i

storm, som nær var bleven skjæbnesvanger, idet baadene

holdt paa at knuses mellem isflakene og fik aarer og

toUepinder knækket og ovenikjøbet skiltes. Ogsaa denne
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tørn klartes med opbydelse af alle kræfter, og paa en blod

flek af grønsvær paa Griffenfelds opsloges teltet for den

høist nødvendige hvile efter denne anstrengende dag ; en

herlig varm karvekaalsuppe, »som vanskelig glemmes«,

var lønnen for det haarde slid.

Den 5 august var baadene nær bleven knust ved et

nedfaldende stykke fra et isfjeld og naadde »efter næsten

utroligt slid« sent paa kvelden en holme i mundingen af

Inugsuarmi7ii-{]0YåQ.n, hvor det var tanken at hvile for

natten. Men her viste sig farvandet aabent, fjorden blank

som et speil, og saa fik hvilen undværes. Paa igjen ! I

sandhed, »de hang i«.

Ved Singiart2iarjik traf ekspeditionen (den 6 august)

atter eskimoer. Videre gik det nordover afvekslende i

aabent farvand og kjæmpende med drivisen og altid paa

den kolde, tørre kost, som ovenikjøbet uddeltes i meget

knappe portioner. Mætte var de egentlig aldrig, ikke

engang umiddelbart efter, at de havde spist; men » Nan-

sen havde sagt, det var nok mad, og saa fik det være

nok«, som Christiansen sagde. Det var ikke frit for, at

lapperne, som naturligvis ikke paa forhaand havde havt

nogen rigtig forestilling om, hvad de havde givet sig ud

paa, syntes, dette evindelige slid med drivis og sult atpaa

begyndte at blive temmelig trist.

Kysten blev nu igjen mindre brat og fik mere afrundede

fjeldformer, og ekspeditionen begyndte saa smaat at

tænke paa at komme op paa indlandsisen og tåge fat paa

isvandringen. Den 8 august naaddes Bernstorffs-^]o\6.

(Kangerdlugsuak) paa omtr. 63^° n. br. ; fjorden var

propfuld af kalvis, tildels svære isfjelde, ']Q meter heie

over våndet (6— 7 gange saa meget under samme), i kilo-

meter og mere i bredde, snart med de eventyrligste former
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i tinder og takker og kammer, snart flade oventil, I

uoverskuelige masser laa disse kolosser der, sperrende al

fremkomst ; fra toppen af en af dem saaes et svømmende

»a]peland af is«.

Endelig fandtes ogsaa her render og aabne løb »med

isvægge paa begge sider og en smal stribe af himmelen

høit tilveirs«. Og »skjønt mægtige isfjelde flere gange

styrted sammen eller kantred rundt om og med vældige

drøn satte havet i voldsom bevægelse«, saa slåp de tilslut

dog ogsaa igjennem her ; den nat sov de i bare sove-

poserne paa et skjær, saa lidet, at de ikke kunde faa plads

til at slaa op teltet.

I stadig aabnere farvand fortsattes nu reisen nordover,

mens isstykker styrted ned paa alle kanter fra bræerne og

isfjeldene. Den 9 august, netop som de holdt paa at

bryde to isflak fra hverandre mel lem nogle isfjelde, faldt

med vældigt brag et stort stykke af et isfjeld ned paa det

flak, hvorpaa de stod, knuste dette og satte svær sjø efter.

»Havde vi gaaet den vei et par minuter for, som vi

oprindelig tænkte paa, var vi vel bleven knust. Det var

tredje gang, sligt hændte os,« noterer Nansen i reisebe-

skrivelsen. Og saa karakteriserer han dette meget

betegnende som »e n underlig h æ n d e 1 s e«. Det

kan saa være: underlig! Ja, hvori ligger nu dette, at

enkelte kommer helskindet gjennem slige hændelser,

reiser i drivis 02; sover lioe rolio-, mens brændino-en holder

paa at knuse det skrøbelige isflak, som er grænsen mellem

liv og død ; ror i baad under nedstyrtende isfjeld og

kommer unda to minuter, før det falder; dætter ned i

revner i indlandsisen og falder akkurat saa, at armene og

skistaven tager imod ; ror i farligt farvand i flere dage i

en improviseret seildugsnøddeskal og slipper frem akku-
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rat tidsnok til at undgaa storm og undergang ; sover paa

isen i 45° kulde iiden at fryse i hjel ; falder i iskoldt vand

en halvsnes gange, uden — vi vil ikke sige at drukne, men
uden engang at faa snue ; slider og sulter som en hund

i maanedsvis og er lige gode,— mens andre— ja lad os

helst ikke gjøre nogen sammenligning. Ja, det er mildest

talt »underligt«

!

Lad os være enige om, at de ni og nitti hundrededele

af dette »svineheld« skyldes oiet paa hver finger,

skyldes den sunde aand i den sunde krop, skyldes geniets

aarvaagne evne, den udvalgtes uboielige energi, — lad gaa

alt dette ; men hvorfra kommer saa den sidste hundrede-

del ?

De er i pakt med livet disse Grønlands-farere!

Da Njaal og hans sønner blir overfaldt, vil Njaal, at de

skal gaa ind, og en af sønnerne mener, at de skal gjøre,

som far vil; »det tjener os bedst.« Da svarer Skar-

phedin : »Det ved jeg ikke saa vist, thi nu er han f e i g.« *)

Det er, ligesom sagaen mener, at den, som er viet til

døden, har mistet den fulde sikkerhed i planer og beslut-

ninger.

Disse unge mænd var ikke feige i nogen af ordets to

betydninger.

Nu gik det i taalelig aabent farvand forbi den brærige

kyst ved GyIdenlovcs fjord o^ Kolbcrger Heide, og endelig

kl. 8 paa kvelden den 10 august landed ekspeditionen i

tæt taage ved den sidste landingsplads paa Grønlands øst-

kyst, ved nordsiden af U7niviksfjorden. Dermed var

baadfærden da endelig slut; baadene blev med glad iver

trukket paa land, mens Nansen selv kogte kaffe : »det

andet varme maal paa tolv dage«.

*) Han skal dø.
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Efterat Nansen og Sverdrup ved en besværlig rekog-

nosceringstur den 1 1 august havde overbevist sig om, at

opstigningen paa indlandsisen var mulig fra Umivik af,

anvendtes de følgende dage til alleslags reparationer af

skotøi, slædemeier o. s. v., til omstuvning af bagage og i

det hele til omhyggelig udrustning til den forestaaende

isvandring. Det var mildt, stille veir med regn hele

dagen, saa det var ikke meget vundet ved at sætte afsted

i saadant veir.

Endelig den i6 august kl. 9 aften var alt i orden

til at begynde opstigningen. Bagagen var da stuvet paa

fire kjælker med ca. 100 kilograms vegt paa hver, og en

femte noget større kjælke med omtrent den dobbelte vegt

;

denne blev derfor ogsaa trukket af to, af Nansen og Sver-

drup sammen.

Stigningen var meget brat, saa det gik smaat, og uagtet

de til at begynde med gik om natten, var føret blødt;

isen var fuld af sprækker, dog ikke værre, end at de

altid kom over, og regne gjorde det ofte, saa de blev vaade

til skindet. I tre døgn, fra den 17de middag til den 20de

formiddag, var det sligt overhændigt veir med styrtregn

og vind, at det ikke var andet for end at holde sig i teltet.

Det var ikke lystelige dage, saameget mere som proviant-

forraadet ikke var større, end at Nansen fandt, det fik

være nok at spise en gang om dagen disse dage, da de

ingenting bestilte.

Den 20de kunde de tåge paa igjen ; det gik frygtelig

smaat i det bratte, opsprukne terræn. Den 21de blev det

endelig klarveir og var saavidt frosset paa, at sneen var

fastere at gaa paa. Fra den dag og til de kom over til

vestkysten fandt de ingensteds drikkevand og led derfor

stadig af en brændende tørst ; hvad de fik at drikke under
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marschen var nemlig kun, hvad de kunde smelte ved sin

egen kropsvarme, idet de fyldte smaa flade lommelerker

med sne og bar dem inde paa brystet, — ofte lige paa

skindet, indtil sneen var smeltet. I nogle og firti graders

kulde, som de senere fik, blev dette surt fortjente draaber.

Da de kl. 2 om morgenen den 22de tørned ud, var det

frosset paa
;
de var nu i ca. 900 meters høide og syntes,

de var over den egentlige opstignings vanskeligheder.

Endnu var dog terrænet meget ujevnt, og anstrengelserne

ved at trække de tunge kjælker var forfærdelige ; »det

rykked og brød i overkroppen, og skuldrene kjendtes,

som de var brændte.«

Fra den 24de af gik de om dagen ; kulden begyndte nu

hurtig at tiltage ; alligevel var føret (paa en dag nær)

endnu i regelen yderst besværligt med løs foksne, hvori

kjælkerne sank dybt ned, og den 26de havde de atpaa en

ordentlig snestorm. Endnu var stigningen stykkevis saa

brat (indtil i : 4), at de tildels maatte være tre mand om
hver kjælke og saaledes gaa flere vendinger. Det var

ikke saa underligt, at Kristiansen, som ellers sjelden

lukked munden op, efter en saadan vending sagde til

Dietrichson : » Herregud, at folk kan ville sig selv saa

vondt som at gjøre dette ! «— Ekspeditionen var da naaet

til en høide af 1990 m. (ca. 6000 fød).

Dette veir med vind og snekav vedblev ogsaa de føl-

gende dage ; uagtet de søgte at benytte vinden ved at

lave seil til kjælkerne af presenningerne, gik det dog saa

smaat fremover, at det begyndte at gaa op for Nansen,

at paa denne maade vilde det være liden udsigt til at naa

frem til Kristiatishaab, siden aarstiden var altfor langt

fremskredet. Han beslutted derfor den 28de at forandre

retningen og isteden styre ret vest til Godthaab, eller rettere
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til kanten af Ameralikfjorden paa 64" 10', straks syd for

Godthaab, hvorved veien til vestkysten blev betydelig for-

kortet. Dette forslag blev modtaget med glæde af alle,

og saa bar det fremover i snefyget med samme uafladelige

slid som før, omend i lidt anden retning.

De gjennem indlandsisen opstikkende fjeldtoppe {nuna-

takker), som de hidtil havde passeret, var nu slut ; det

sidste glimt af bart fjeld saaes den 31 august. Senere

saa øiet intet andet end is og sne, helt til de kom over til

vestkysten.

Endnu stadig steg landet ; snefladen hæved sig i ganske

svage, lange bølger hoiere og høiere indefter.

I ugevis gik det nu indover paa denne maade ; den ene

dasf var som den anden med uendelio-t slid fra morsken til

kveld. Sneens overfiade var nu stadig aldeles glat og

jevn som et speil uden anden ujevnhed end de spor,

ekspeditionen selv satte med sine fødder og kjælker.

Sneen, ofte nysne, var i regelen en fin, tør foksne, som

var ualmindelig tråa at trække kjælkerne igjennem.

Dagsmarscherne blev under disse forhold ikke lange, i—

2

mil, uao-tet de nu kunde bruQ-e skierne.

Efterhvert som de kom indover, blev kulden sterkere

og sterkere; naar det var godveir, kunde vistnok mid-

dagssolen stege, saa det ofte var ganske generende, de

kunde endog blive vaade paa fødderne i sneslapset ; men
saasnart solen gik ned, saa var til gjengjæld nattekulden

saa meget værre, og de var ofte udsat for at fryse de vaade

fødder. »Det hændte ofte, naar lauparskoene skulde

tåges af om kvelden, at de var frosset sammen med ladder

og strømper til ett stykke.

«

Den 1 1 september var nattetemperaturen inde i teltet

under -=- 40° C, og udenfor teltet antagelig under -f- 45° C.

;
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forskjellen i temperatur dag og nat var oftere mere end

20°. Til og med inde i den lukkede sovepose var kulden

saa sterk, at naar de vaagned, var gjerne hovedet fuld-

stændig omgivet af is og rim. »At maatte stadig færdes

ude i slig kulde er ikke altid behageligt,« siger reiseskil-

dringen. »Der danned sig ofte slig is i ansigtet, at skjeg-

get frøs fuldstændig sammen med klæderne rundt hovedet

til ett stykke, og det kunde være vanskeligt nok at faa

aabnet munden for at tale.« Da saa til kulden kom sne-

storm, kan man nok forståa, at det maatte være drøit at

slæbe sig frem dag efter dag over den endeløse isørken 8

a 9000 fød over havet med en tung kjælke. Den 4—

8

september havde ekspeditionen en forrygende snestorm

med 40° kulde, saa at den endog den 7de maatte holde sig

i ro i teltet, som blev tættet omhyggelig, saa vinden ikke

skulde blæse det i filler; thi da havde sandsynligvis deres

saga været ude. Dog ogsaa i denne tid gik deres daglige

liv gjerne sin regelmæssige gang, og trods kulde og sne-

storm, tørst og »fedthunger« og andre hindringer sled de

sig stadig fremover, nærmere vestkysten. Den 5 sep-

tember passerte ekspeditionen det høieste punkt paa sin

rute, 2716 meter (8860 fød).

Den II og 12 september var ekspeditionen paa en

høide af 2600 m. (henimod S300 fød) ; det begyndte nu

tydelig, om end ikke meget merkbart, at helde nedover

mod vest. Den 16de skraante det flere steder temmelig

sterkt udover, og da temperaturen om kvelden kun gik

ned til ^ 18°, syntes alle, det var rent mildt.

Den 17de saa de en snespurv og skjønte nu, de maatte

nærme sig »land«.

Den 19de fik de gunstig vind og satte seil paa kjæl-

kerne, som surredes to og tø sammen. Det gik snart i
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strygende fart udover, og nu var de da endelig kommet

paa heldingen mod kysten ; ud paa eftermiddagen saa de

for første gang land ! De blev ved at seile i maaneskinnet

og havde saa nær gjort sin sidste seilads, thi nu var de

naaet til indlandsisens opsprukne randsone, allerede med
svære gabende sprækker paa flere hundrede meters dybde.

Nansen selv frøs fingrene paa begge hænder den kveld

UNDER SEIL I MAANESKINNET. SPRÆKKER FORUD

og havde »næsten uudholdelige smerter« (da har det vist

været slemt!); videre mad fik de heller ikke;— men det

gjorde jo altsammen ingenting, nu de vidste, at de var

nær vestkysten.

Da de om morgenen (den 20 september) stak hovedet

ud af teltet, saa de hele landet søndenfor Godthaabsfjor-

den udbredt for sine oine,— man kan forståa med hvilke

følelser: »Vi var som barn, der trængte sig noget op i
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halsen paa os, mens øinene fulgte dalene og forgjæves

ledte efter et blink af havet.

«

Den næste dag rykked de endnu taalelig raskt frem,

om end med største forsigtighed paa grund af de talrige

sprækker, soni gjentagne gange nær havde voldt ulykke.

Paa kvelden den 21de fandt de for første gang, siden de

havde forladt vestkysten, vand, og dråk sig for første

gang paa adskillige uger utørste. »Vi kunde formelig

kjende, hvorledes maverne svulmed,« siger reiseskildrin-

gen. Det var uforglemmelige merkedage for dem alle.

—

Nu bar det da nedover mod Ameralikfjorden ; men det

blev en fart med forhindringer. Nu var terrænet snart

forfærdelig ujevnt, fuldt af revner og spalter paa alle

kanter og tildels saa ufremkommeligt, at ekspeditionen

maatte gjøre lange omveie ; flere gange faldt den ene og

den anden ogsaa ned i sprækkerne, men klarte sig gjerne

ved i farten at faa kastet skistaven eller isøksen tversover

sprækken. »Underligt nok faldt vi ikke dybere.«

Trods alle farer og uendelige besværligheder lyktes det

dog ogsaa i de følgende dage at passere dette sidste

stykke af indlandsisens sprukne randsone, og endelig den

24de september naadde de bart land og havde for altid

indlandsisen bag sig:.» Ord kan umulig beskrive, hvad

det var for os bare at føle jord og sten under fødderne,

den velvære, der risled igjennem os ved at kjende lyngen

bøie sig under saalen og at kjende en vidunderlig duft af

srræs oo: mos.«

Endnu var det dog ikke slut med vanskelighederne
;

der var endnu et godt stykke vei ned gjennem den lange

Austmannadal til fjorden, og nu maatte alt bæres paa

ryggen. I de følgende dage var dog ogsaa dette gjort

unda og fjorden naaet.

5
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Her gav Sverdrup og Balto sig ifærd med at sy sammen

et baadskrog af seildugen i teltgulvet, mens Nansen af

vidjekrattet skar grene til spanter. Aarer iagedes af

bambusstokke og kløftede vidjegrene, ombundet med

seildug. Til tofter havdes intet andet end et teodolit-

stativ og to tynde bambusstokke.

Det blev et underligt nøddeskal af en baad, lidt over 2\

meter lano-, ikke fuldt i.^ meter bred 02: kun 61 centimeter

dyb ; det var saavidt, Nansen og Sverdrup med den

nødvendigste bagage kunde faa plads i den, og de fik holde

tungen temmelig ret i munden, om de ikke skulde kantre.

Efter et frygteligt slid med at faa fragtet alt dette

frem gjennem elvedeltaet og den lerede ør til selve fjor-

dens aabne farvand kunde endelig Nansen og Sverdrup

ro afsted den 29 september udefter Ameralikfjorden.

Uao-tet baaden selvfølo^elio^ ikke var af første sort 00;

lækked, saa den maatte øses hvert tiende minut, kom de

dog fremover med den.

De var i det hele heldige med veiret, og efter meget slid

naadde de utrolig nok i dette nøddeskal den 3 oktober

paa formiddagen i vel behold til Ny Herrnhut, hvorfra de

gik over land til Godthaab. Lige efter at de var kommet
frem, brød der løs en voldsom søndenstorm.

Dietrichson, Kristiansen og begge lapperne, som var

bleven io-ien med største delen af bao;ao-en øo' temmelio;

lidet mad ved bunden af Ameralikfjorden, hentedes i vel

behold, saasnart veiret tillod det, og dermed var uden

nogen ulykke denne merkelige ekspedition til ende (16

oktober).

»Vi havde slidt haardt og unegtelig døiet en del ondt

for at naa det maal, vi nu var saa nær, — og hvad følelse

havde vi nu ? Var det den lykkelige seiervinders ? Nei,
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maalet, det havde vi ventet saa længe paa, det kom for

lidet uforberedt,* — skriver Nansen selv om sine følelser

den sidste aften før ankomsten til Godthaab. Oo; det kan

man nok maaske forståa. De var for trætte og for slitne,

til at den umiddelbare følelse af glæde ved selve det at

have naaet maalet kunde gjøre sig gjældende i overvæl-

dende grad fremfor mange meget mere materielle følelser,

som f. eks. den at spise sig ordentlig mæt eller sove i »en

virkelio; sen2;«.

Desuden glæden, den var vistnok paa forhaand stykket

ud i mange lykkelige stunder under selve færden ; den

havde de kjendt, da de med freidigt haab satte foden paa

fast jord paa østkysten efter at have lykkelig passeret

drivisen; den havde de følt, da de første gang saa »land«

fra ihdlandsisens høider, da de første gang dråk vand, da de

første gang kjendte den faste jordbund med lyng og mos
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under foden, da de satte baaden paa Ameralikfjordens

bølger, — glæden, den laa jo i den hele forskerbedrift selv,

i det spændende friluftsliv, om det ogsaa var slidsomt, i

kampen for maalet ;— saasnart dette var naaet, ja, saa

var det naaet, saa var det ikke mere et maal at kave og

stride for, saa var trætheden der, indtil andre fjernere

maal begyndte at dukke frem for tanken. Hos enhver

virkelig betydelig forskeraand maa det jo saa være;

saalænge der endnu er noget tilbage af evne og kraft

til at tåge fat paa nye opgaver, maa glæden over det

maal, som er naaet, være kort, maa vige pladsen i de

gjærende tanker for de nye maal ; og hos Nansen var

disse større, fjernere maal sikkert ikke langt borte. Det

er tvertom at antage, at allerede under opholdet paa

Grønland har planen til hans næste større ekspedition,

nordpols-ekspeditionen, sysselsat ham.

Skibet fra Godthaab var, da ekspeditionen kom frem til

kolonien, allerede forlængst afgaaet ; Nansen fik dog sendt

kajakmænd med breve til Ivigtut, 70 mil syd for Godt-

haab, hvilke her i sidste øieblik afleveredes til dampskibet

Fox., Mc Clintocks fartøi paa hans Franklins-ekspedition,

og saaledes naadde som bekjendt efterretningen om det

lykkelige udfald af Grønlands-færden allerede samme høst

til Europa; ved ettilfælde blev /^9;i: paa grund af kulman-

gel nødt til at anløbe Skudenes, hvorved fædrelandet fik

den første underretning.

De to medbragte breve— det ene fra Nansen til Gamél,

det andet fra Sverdrup til hans far— var snart telegraferet

over hele verden og vakte jo, som det vil erindres, overalt

umaadelig jubel.

Nansen selv og hans fæller maatte imidlertid altsaa
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overvintre i Godthaab, hvor kolonibestyreren Bistrups,

doktor Binzers, presten Balles og de øvrige danske fami-

lier viste den største gejstfrihed og gjorde alt for at gjøre

dem opholdet saa behageligt som muligt. Nansen selv

anvendte det meste af tiden til at studere eskimoerne.

Han leved sammen med dem i deres hytter, satte sig ind

i deres fangst, skikke og levevis, ja lærte sig endog nogen-

lunde deres sprog. Han lærte at ro med kajak og skyde

med deres vaaben, kort sagt han skyed intet for virkelig

grundig at studere dette merkelige folk, som han snart

lærte at holde af.

Han gjorde ogsaa flere længere udflugter sammen med
grønlænderne, en jagttur til Ameralikfjorden, saa et par

længere ture til Sardlok og Kangek, hvorved han i flere

uger bodde hos eskimoerne.

Den 15de april 1889, mens Nansen og hans fæller sad

og dråk kaffe hos kolonibestyreren og slog af en lun

passiar med doktoren, gjenlød hele kolonien af et eneste

hyl : Uiniarsuit, tuniarsMit ! (skibet, ski bet !) Det var

det længselsfuldt ventede fartøi", Hvidbjornen, fører

løitnant Garde.

Afskedens time var nu inde, os; i en fart var alt i orden.

»Det var ikke uden sorg, at flere af os drog bort fra det

sted og det folk, hvor vi havde befundet os saa usigelig

vel,« siger reiseskildringen. Og for Nansens vedkom-

mende kan man være sikker paa, at disse ord har været

udtr3^kket for en sand følelse. En saa helt igjennem

sund og sand friluftsnatur som hans m.aatte have følt sig

vel ved samlivet med det elskværdige naturfolk. Det er

et smukt lidet træk, han selv fortæller fra afskeden,

hvorledes en af hans grønlandske venner, i hvis hus han

ofte kom, dagen før afreisen sagde til ham: »Nu drager
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du tilbage til den store verden, hvorfra du kom til os, der

træffer du mange mennesker og meget nyt og vil snart

glemme os ; men vi vil aldrig glemme dig.«

Den, som kjender Nansen, ved, han ikke har glemt sine

eskimovenner ; og den,

som har læst "hans bog

om deres liv, vil forståa,

hvor kjære de var ble-

ven ham.

—

Den 2 1 mai ankred

Hvidbjoriieii efter en

heldig overreise paa

Kjøbenhavns indre red;

lidt over et aar var

gaaet, siden Nansen paa

bortreisen til Grønland

var indom som snarest

for at læo-o-e sidste

haand paa forberedelsen

til ekspeditionen. Der

var hændt meget im-

ellem disse to dage;

selv var han vel den samme, da han reiste, som da han

kom, men for verden var han nu en anden, den gang en

ung vovehals med muligheden for at naa et stort maal,

nu den verdensberømte forsker, som lykkelig havde naaet

maal et.

Og nu kom triumferne. Først en uges festligheder i

Kjøbenhavn, saa hjemkomsten, en hjemkomst, som visselig

ingen anden nordmand har oplevet mage til. Et seierstog

opover Kristianiafjorden paa den deilige dag, festklædte

skuder., skogen i ungt løv, blomster, musik, fiag alle steder

NANSEN, 31 AAR GAMMEL
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fra land og fjord og by. Der strømmed som et væld af

farver og varme mod disse mænd fra indlandsisen.

Først orlogsfartøierne, torpedobaadene, som piler op

langs siderne af M. G. MelcJiior og følger som en æresvagt

helt ind til hovedstaden ; saa den store dampskibseskadre,

saa seilbaadene og kutterne med sine hvide seil, som lig

en maakeflok flyver omkring Nansens skib, snart agterud,

snart paa siderne, snart foran. Der stod han i sin graa

dragt, som var bleven skiddenbrun i de grønlandske gam-

mer. Den ære, som vistes ham, var for overvældende til,

at han kunde kjende sig stolt i dette øieblik. Det myge

og barnlige har sikkert havt overvegten. Han har følt,

hvorledes han gled over i sit folk, blev ett med det. Han
har været som en erendsvend for dette folk ud til den

store verden; og det mod, som upriset gaar under i mørke

nætter paa hav og fjord, det har det faldt i hans lykkelige

lød at føre frem i sol og, seier for hele verdens øine. Af

alle disse tusender, som vifted fra voldene paa Akershus,

som brød politirækken inde i gaderne og stormed frem til

hans vogn, — hvor mange af dem tænkte i dette øieblik

paa videnskaben } For dem var det bedriften, for dem

stod han der som høvding og bandt sagaens tider sammen

med de sidste baadhvælvs historie, med skiløberen paa;

vidden, med tømmerfløteren, som løser haugen midt over

fossen. Han var nationaltypen. Og de havde ret paa

sin maade. Han har i denne stund sikkert kjendt sig

sterkt bundet til den jordbund, hvoraf hans daad er

udsprunget, og der har strømmet barneminder ind paa

ham, da vognen holdt udenfor søstrene Larsen og han

sprang op for at hilse paa hende,*) husholdersken fra

Store Frben, som havde forbundet hans blodige ansigty da

han første gang havde kysset isen.

*) Marthe Larsen.



KAPITEL V

DRIFT I ISEN*)

Næste morgen (20 juli) vaagnede jeg ved, at flaget,

hvorpaa vi laa, file nogle voldsomme stød. Sjøgangen

maatte være vokset betydelig. Vi kom ud og opdagede,

at flaget var revnet tvers over ikke langt fra teltet. Lap-

perne, som straks var tyede op paa nogle af de høieste

punkter paa flaget for at se sig om, raabte, at de kunde

se havet ; og det var ret, blinkende i morgensolen laa havet

langt derude ; vi havde ikke seet det, siden vi forlod

»Jason.«

I mine dagbogsoptegnelser fra den og -den følgende

dag siger jeg videre

:

» Sjøgangen vokser, det bryder stadig voldsommere

ind over vort flag, isstykker og snesjap (is, som er sønder-

slaaet mellem flagene) kastes imidlertid op og danner en

vold, som tager imod for meget af sjøerne. Detværste af

alt er dog, at vi nærmer os havet med en uheldspaaende

hastighed. Vi læsser paa kjælkerne og forsøger at trække

indover mod land, men opdager straks, at den hastighed,

hvormed vi drives udåd, er os for sterk. Det blir derfor

dermed, at vi ser os om for at finde et tryggere flag at

bo paa, da det, vi har, forekommer os meget skrøbeligt.

Fra begyndelsen var det vel en rund flade, omtrent 30

meter i tvermaal, men om natten revnede det engang, og

nu revner det igjen paa en anden kant, det blir temmelig

*) Af Nansens : Paa Ski over Gronland.
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Hdet. Tæt ved os er et stort og tykt flag, som endnu

er ubrudt ; vi flytter did.

» Imidlertid bærer det brændingen nærmere og nær-

mere, larmen stiger, rullingen vælter sig indover mod os

og bryder over flaget paa alle kanter. Situationen tegner

til at bli kritisk.

» Stakkars lapperne, de er ikke i det bedste humør.

Om formiddagen var de forsvundne, jeg kunde ikke for-

ståa, hvor de var blevne af, da der just ikke var mange

steder paa det lille flag, hvor man kunde gjemme sig.

Da blev jeg opmerksom paa, at nogle presenninger var

omhyggelig bredte over den ene baad. Jeg lettede sagte

paa en af dem og saa begge lapper ligge i bunden af

baaden, den yngste, Balto, læste høit for den ældre af det

nye testament paa lappisk. Uden at de merkede det,

dækkede jeg atter over for den egne lille kirke, som de

saaledes havde indrettet sig. De havde opgivet livet og

beredte sig til døden. « — Som Balto engang længe efter

betroede mig, havde de dernede i baaden udgydt sig for

hverandre og fældt sine modige taarer, bittert bebreidende

sig selv og andre, at de nogensinde havde forladt den

hjemlige arne. Det var ikke at undres paa, at de var

rædde, for dem var det hele ukjendt.

»Det er et herligt veir med stegende solskin, saa sne-

brillerne maa tåges i anvendelse. Solen benyttes til at

tåge en stedlinjeobservation, og ved peiling af landet be-

stemmes vort sted til at være: 65° 8' n. b. og 38° 20' v.

1., altsaa 30 minuter (7^ mil) fra Sermilik-fjordensmunding

og 23 til 25 minuter (omtr. 6 mil) fra nærmeste land.

»Middagsmaden lages istand som vanlig, kun be-

stemmes, at der i anledning omstændighederne skal koges

ertesuppe ; den flothed at koge noget har vi nemlig hidtil
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ikke tilladt os. Under kogningen af suppen tiltager

imidlertid rullingen saa voldsomt, at kogeapparatet flere

gange holder paa at bli kastet overende. Middagen nydes

for lappernes vedkommende i dyb taushed, de andre prater

og skjemter imidlertid som vanlig, og rullingens vold-

somme stød kunde ofte give anledning til vitser, som dog

ikke syntes at falde i god jord hos lapperne ; de mente, at

nu var ikke rette tid og sted at spøge.

»Fra den holeste top paa vort isflag sees ganske tyde-

lig, hvorledes isflagene derude spyles helt over af bræn-

dingen, medens skumsprøiten kastes som hvide skyer høit

mod den blaa luft ; neppe kan noget levende væsen der

holde sig fast paa isen. Det synes uundgaaeligt, vi skal

derud ; vort flag er dog tykt, vi haaber, det vil holde ud

en stund, og vi agter ikke at forlade det, før vi maa;

men naar saa skal være, osf vi ikke læng-er kan klore os

fast, saa faar vi soge som sidste udvei at sætte baadene

ud gjennem brændingen. Det blirenvaad fornøielse, men
vi er bestemte paa en kampfor livet, saa haard som muligt.

»At sætte en af de lastede baade paa våndet gjennem

de voldsomme braadsjøer og rullende iskoss, uden at faa

den helt fyldt og uden at faa den knust af isen, vil

muligens kunne gaa, da vi jo kan være begge baadbesæt-

ninger (alle 6 mand) derom, men for de tilbageblevne at

faa den anden paa våndet blir svært. Vi overveier, hvor-

dan dette bedst skulde ordnes, men kommer til det resul-

tat, at vi maa tåge netop det nødvendigste i den ene baad,

saa den blir saa let som muligt, og saa i nødsfald kun

tænke paa den; forøvrigt faar vi se, hvordan forholdene

stiller sig, naar vi kommer ud i selve brændingen.

»Vi har nu ikke stort over 300 meter igjen, ingen af

os tviler paa, at vi inden et par timer enten befinder os
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vuggende paa havet langs isen sydefter eller og synkende

mod bunden.

» Stakkars Ravna, ham er det igrunden mest synd

paa, han er endnu ikke vant til havet og dets luner. Han
pusler stiltiende omkring, er af og til oppe paa de høieste

toppe paa flaget, stirrer bekymret ud mod brændingen,

mens tankerne helt sikkert vandrer til renflokken 02: teltet

med kone og børn paa de finmarkske fjelde, hvor alt nu

er sol 02: sommer. Men hvorfor forlod han dem ogsaa .?

Var det ikke blot, fordi han blev budt penge ? Ak, lykken

i teltet var bedre end penge, der er nu alt sol og sommer.

Aa ja, Ravna,

»vål år farvål det svåraste bland orden,

cch mycket skønt der finnas an på jorden«

Det er menneskeligt i slige timer at lade erindringen dvæle

ved det, som var skjønt i livet, og skjønnere minder end

dine solskinsminder fra fjeldet har vistnok ikke mange at

se tilbage paa.

»Men ogsaa her skinner solen, og det ligesaa mildt og

fredelig som nogensteds ned paa det rullende hav og den

tordnende brænding, som bruser rundt om os. Kvelden

er herlig; lige rød som igaar synker solen, sættende vest-

himlen i brand og sendende land, is og sjø et langt glø-

dende afskedskys, førend den svinder bag indlandsisens

rand*; — ingen vind rører sig, havfladen ruller blank-gul

som et skjold under kveldshimmelen indover mod os.

Uvilkaarlig kom de første linjer af den gamle velkjendte

sang mig i minde:

» Havet er skjønt, naar det roligen hvælver

staalblanke skjold over vikingers grav.«

»Ja, det er isandhed skjønt; se disse mægtige, lange

bølger, de kommer mod en i uendelig rækkefølge, vældige,
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rullende, som om intet kunde stanse dem, saa tørner de

mod den hvide is, løfter sine vaade blaa-grønne bringer,

bryder og kaster isstykker og skum foran sig indover den

hvide sne. Men det synes næsten underligt, at sligt et

veir skulde kunne være viet til undergang; — men nu vel,

det skal engang ske, og man kunde i ethvert fald ikke

ønske en smukkere afskedstime.

»Men her er ingen tid at spilde, vi nærmer os sterkt;

rullingen er saa svær, at vi i bunden af bølgedalene intet

ser af isflagene omkring, kun himmelen ovenover ; flagene

tørner, knækkes og males sønder rundt om os, vort eget

flag er ogsaa knækket. Skal vi inden kort tid tilhavs,

da kan vi trænge det mest mulige af kræfter til maaske

i flere døgn at ro for at holde os klar af isen. Alle

mand beordres derfor tilkøis i teltet, som er det sidste, der

endnu ikke er pakket i baadene. Sverdrup skal, som den

mest erfarne og roligste, tåge første vagt for at purre ud

i det afgjørende øieblik ; efter to timer skal Kristiansen

afløse.

»Jeg speider forgjæves efter en eneste trækning, som

kunde forraade frygt hos mine kamerater, men de har

det samme udtryk som vanlig, og samtalen gaar, som den

pleier ; kun lapperne har noget bekymrede ansigter, der

synes dog at være en rolig resignation, de er fuldt og fast

overbeviste om, at de har seet solen gaa ned over 'deres

sidste dag. Trods brændingens larm var man snart i dyb

søvn, og selv de syntes at sove godt, de er for sunde

naturbørn til at lade angsten berøve sig søvnen. Balto,

som, da han formodentlig ikke fandt teltet trygt nok, laa

oppe paa den ene baad, vaagnede ikke engang, da den

senere holdt paa at skylles ud af bølgerne, saa Sverdrup

maa holde paa den.
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»Efter nogen tids søvn, jeg ved ikke hvor længe,

vaagnede jeg ved at høre våndet bruse tæt ved mit øre

lige udenfor teltvæggen. Isflaget kjendtes at vugge op

og ned som et fartøi i sterk sjøgang, brændingen tordnede

ind mod os mere øredøvende end nogensinde; jeg ventede

hvert øieblik at faa høre Sverdrup purre ud eller se teltet

fyldt med vand; men ingen af delene hændte; jeg kunde

tydelig høre hans velkjendte, rolige skridt op og ned ad

flaget udenfor mellem teltet og baadene, det forekom mig

helt, som jeg kunde se hans støe, tætte skikkelse gaa der

ubekymret med begge hænderne i lommen, lidt lud i ryg-

gen og med det eftertænksomme, uryggelig rolige ansigt

vendt mod sjøen, mens af og til skraaen snues i munden,

— saa husker jeg intet mer, jeg sovnede atter ind.

» Først ud paa morgenen vaagnede jeg atter og for for-

bauset op ;— brændingen hørtes kun som en fjern torden.

Kommen ud af teltet saa jeg, at vi var langt fjernede fra

det aabne hav. Men hvor saa ikke vørt isflag ud; isstyk-

ker, store og smaa, var væltede indover og taarnede op til

en vold paa alle kanter ; kun den ryg, hvorpaa teltet og

den ene baad stod, havde sjøen ikke naaet.

»Sverdrup fortalte nu, at han i nattens løb flere gange

havde været ved teltdøren for at purre ud ; engang havde

han allerede faaet op en hegte, lød den være, tog atter

en tur til baadene, ventede lidt og saa paa brændingen,

men lød for sikkerheds skyld hegten staa aaben. Vi var

da lige ude i den yderste iskant, tæt paa siden rullede et

stort iskos, som hvert øieblik truede med at bryde ind

over os, det vilde just ikke blevet nogen behagelig visit.

Brændingen skyllede ind over vørt flag paa alle kanter;

den vold, som blev kastet op af isstykker, tog imidlertid

saa vidt af, at teltet og den ene baad endnu gik fri, den
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anden baad, hvori Balto laa, blev saa omskyllet, at Sver-

drup flere gange maatte holde paa den.

»Saa blev det værre, han gik atter til teltdøren, aabnede

endnu en hegte, men betænkte sig, han vilde endnu se

paa næste sjø.

» Flere heo^ter kom han ikke til at tasre. Midt som det

saa styggest ud, og vort flag stod for tørn til at lægge ud

i den værste brænding, forandrede det pludselig retning,

02f med en forbausende hastio-hed stævnede vi atter

indover mod land. Sverdrup sagde, det saa ud, som om

en usynlig haand skulde håve ført det.

»Da jeg kom ud, laa vi langt inde og i sikker havn,

kun brændingens brusen hørtes endnu tydelig nok til at

minde om natten. Saaledes slåp vi for at faa prøvet vore

baades og vor egen sjødygtighed for den gang.

»Den 2 1 juli er en rolig dag ovenpaa en stormfuld

nat, alt er fred og hvile, vi fjerner os stadig fra havet, solen

skinner mildt og varmt, isfladen breder sig ensformig og

rolig rundt om, endog lapperne synes lettede.

»Kun en tanke virker mer og mer tærende, det er

udsigten til, at færden for denne gang skal mislykkes, og

et aar skal gaa tabt. Nu vel, vi faar gjøre, hvad vi kan,

og saa » smøre os med den gode dyd taalmodighed.«

» Solen benyttes til at tåge længde og bredde, vi er paa

64° 39' n. b., 39° 15' v. 1., vi kan endnu se toppene ved

Sermilik-fjorden, indlandsisen fra Pikiudtlek nordover

mod Inigsalik breder sig hvid og imponerende med sin

lige, vandrette flade som et eneste hvidt umaadeligt hav,

ingen nunatakker (o: fjeldtoppe, som stikker op gjennem

indlandsisen) at se indefter, kun ude nær kanten rager

enkelte mørke toppe og klippepynter (ved Pikiudtlek er

y>Nunatak«. mest fremtrædende) frem af den hvide, ellers

ubrudte flade.
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»Landskabet har hernede en karakter helt forskjellig

fra nordenfor ved Sermilik, Angmagsalik og Ingolfs-fjeld.

Der nord steg landet høit, sønderrevet og vildt op af

havet, indlandsisens rolige flade skjultes bag en herlig

række himmelstormende tinder, af hvis sublime skjønhed

øiet uvilkaarlig fængsledes. Isen har ikke formaaet at

knække deres stolthed eller kappe af alle høider, som

ragede op over den jevne middelmaadighed. Her er der-

imod landskabet lavt, indlandsisen har kunnet brede sig

lige ud i havet, og de faa former, som kommer tilsyne, er

lave og rolige, de er afslebne af isen, alt synes som under-

kuet, tvunget i havet af den overmægtige is. Ogsaa dette

landskab er vildt, men det er ensformighedens øde vildhed,

intet, som kan fængsle øiet, derfor flakker det viljeløst

indefter den lokkende isørken og taber sig i det fjerne,

hvor intet stænger for synet.— Desværre det er altsam-

men altfor fjernt, underligt at have været maalet saa nær

og saa være drevne saa langt tilhavs.

»Isen aabner sig lidt, der viser sig en slakke indefter.

Vi sætter den ene baad paa våndet for at forsøge at

arbeide frem, men til liden nytte; sne- og issørpen mellem

flagene (dannet ved disses stadige gniden mod hinanden

under sjøgangen) er saa tyk, at vi ingen vei vil kunne

komme med de lastede baade. Det maa foreløbig op-

gives. At trække slæder og baade over flagene gaar

heller ikke, da der er for store mellemrum mellem dem.

Brændingen høres endnu derude, sjøgangen staar frem-

deles paa og holder isen sammen.

«

Denne dag, som var den første, vi fik tid til at tænke

paa noget mere end netop at arbeide os frem eller at sove,

paabegyndtes vor meteorologiske dagbog; den blev for en

væsentlig del ført af Dietrichson^ som altid, selv under de



8o NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

vanskeligste omstændigheder, tog sig deraf med en beun-

dringsværdig iver ; det var i særdeleshed temperatur, luft-

tryk, luftens fugtighed, vindens retning og styrke samt

skydækket og skyernes form, som blev noterede ; obser-

vationer toges saa ofte og saa omstændelig, det lod sig

gjøre. Det er en selvfølge, at paa en færd som vor, hvor

man som regel er fuldt optaget af et anstrengende arbeide,

der vil der i den meteorologiske journal blive mange

huller, specielt ofte om natten, naar man skal sove, trætte

efter en anstrengende dag ; men jeg tror dog trods alt, at

den journal, vi bragte hjem, er merkelig fuldstændig og

indeholder mange værdifulde iagttagelser, takket være

Dietrichsons ihærdighed.
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{A/E. Nielsen,/ra etfotografi)

KAPITEL VI

EN ESKIMOLEIR*)

KoMMEN i nærheden af det nordenfor Puisortok Xxz-

gende forbjerg Kap Bille fik vi inde fra land høre en

merkehg lyd lig en blanding af menneskestemmer og

hundehyl. Vi stirrede i den retning og fik øie paa nogle

mørke masser, hvori der syntes at være nogen bevægelse,

og da vi skulde se nærmere til, viste det sig at være men-

nesker, spredte op efter klippeafsatserne, pludrende i

munden paa hverandre, fegtende med armene og pegende

udover mod os, som rolig arbeidede frem gjennem isen.

Vi opdagede nu ogsaa flere skindtelte, som stod opefter

berget, og kjendte samtidig en egen lugt af tran eller lig-

nende, der bares mod os med luftningen fra land.

Uagtet det endnu var tidlig paa kvelden, kunde vi ikke

modstaa fristelsen til at hilse paa disse underlige, for os

ukjendte mennesker. I det øieblik vi vendte baadene

mod land, steg larmen derinde pludselig, de skreg og

pegte, nogle fløi mod stranden, andre endnu høiere op

*) Af Nansens : Paa Ski over Grønland.
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paa berget for at se bedre. Stansede vi saa ved nogle

isflag, som spærrede os veien, og greb vore lange baads-

hager af bambusrør for at stede flagene tilside, blev lar-

men rent ustyrlig derinde, de raabte, og de lo. Nærmere

stranden kom nogle mænd mod os i

sine kajaker, deriblandt gjenkjendtes

ogsaa en af dem, vi havde mødt om
formiddagen ; de smilte over hele fjas-

set og^ var særdeles venlig-e, idet de for

rundt os i sine smaa vævre farkoster,

forsøgte paa at vise os vei, som vi vel

saa godt fandt selv, og saa undrende

paa vore sterke træbaade, der gled

fremad uden at ænse saadanne isstyk-

ker, som vikle have skaaret deres

skindbaade istykker.

Endelig gled vi forbi de sidste isflag

mod land og mødte en scene, der i

halvmørket tog sig yderst fantastisk

ud. Paa alle kanter opefter berget

stod lange rækker af vildt og lurvet udseende mennesker,

mænd, kvinder og børn, alle i omtrent samme lette dragt,

og som gloede paa os, pegte og udstødte den samme rau-

tende kolyd, som vi havde hørt om formiddagen ; nu var

det skufende ligt en stor bøling kjør, som rauter omkap,

naar man om morgenen aabner fjøsdøren for at bære ind

føder ; nede ved stranden saaes en hel del mænd, ivrig

fegtende med armene for at vise os god landingsplads ;
—

flere gulbrune skindtelte saaes oppe paa berget, mens

kajaker, konebaade og forskjelligt løsøre laa spredt udo-

ver nær sjøen, rundt om os paa våndet sværmede kajak-

mænd ; — naar saa hertil lægges isbræen, drivisen og

EN ESKIiMOGUT FRA KAP
BILLE

(E/ter etfotografi)
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himmelen glødende bagenom og saa endelig vore to

baade med os seks, som heller ikke udmerkede os ved

noget tamt udseende, faar man et billede af en ganske

eiendommelig art.

Her var et liv og en røre, som var en velgjørende mod-

sætning til den øde taushed, hvoraf vi hidtil havde været

omgivne.

Det vårede selvfølgelig ikke længe, inden vi var paa

land, baadene fortøiede, og vi tæt omringede af hedninger,

som saa undrende paa os og paa baadene, idet der overalt

lyste os smil og venlighed imøde. Et smilende ansigt er

ESKIMOER FRA KAP BILLE

den velkomsthilsen, eskimoen giver den fremmede, noget

ord for goddag eller velkommen har han ikke.

Det er ikke mer end ventendes, at man pludrede i
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ørene paa os, det lød omtrent som foskog i en gryde,

uden at vi forstod en stavelse. Saa saa vi os lidt om, de

lod til at have det hyggeligt disse mennesker her midt i

isen og sneen, der kom uvilkaarlig en følelse over en, som

man kunde ønske at bli længe hos dem.

Da vi stansede foran det største telt ved at se det

skinne koselig ud af teltaabningen, blev vi straks ved

tegn anmodede om at gaa ind, og vi fulgte indbyderne.

Efter at være komne gjennem den ydre teltaabning, sloges

et forhæng af tyndt, gjennemskinneligt tarmskind tilside

paa det ene hjørne, og idet hovederne maatte bøies lidt for

høidens skyld, traadte vi ind i et koseligt teltrum, oplyst

af flere tranlamper.

Det syn og den atmosfære, som her mødte en, maatte i

det mindste for europæiske øine og næser virke mildest

talt fremmedartet. Vistnok havde vi allerede hørt, at

eskimoerne paa Grønlands østkyst gik med et minimum

af klæder inde, samt at der i deres boliger skulde være en

mindre behagelig luft, men at det saa saaledes ud og lug-

tede i den grad merkværdig, det havde ingen af os

kunnet tænke sig. For det første havde man nok med
lugten ; det var en ganske eiendommelig blanding af de

forskjelligste »ingredienser«, den mest gjennemtrængende

var tranlugt fra tranlamperne, men dertil kom de forskjel-

ligste slags menneskeuddunstninger og dampe fra stin-

kende vædsker, opbevarede i kar— nei, jeg tror, at der af

hensyn til læseren ikke bør gaaes mer i detalj. Man
vænte sig dog snart dertil og fandt det muligens endog

ganske behageligt ; men alle gik det ikke lige godt, og et

par af os forsvandt allerede meget snart.

Jeg fandt mig imidlertid tilrette, saa jeg i ethvert fald

kunde bruge mine øine og se mig om i leiligheden. Det
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første, som da til tråk sig opmerksomhed, var den mængde
nøgne legemer, som befandt sig rundt om, siddende, lig-

gende og staaende. Alle var iført sin natit eller husdragt,

men denne var saa liden, at et uøvet øie ikke hæftede sig

synderlig derved ; den bestod i et smalt baand rundt

lænderne, hvilket især for kvindernes vedkommende var

indskrænket til det smalest mulige. Dernæst bar kvin-

derne et baand rundt haartoppen, og mændene tildels

nogle snorer om haaret og paa brystet. Her var neppe

meget af falsk blufærdighed, og at den naturlige Hge-

fremhed, hvormed man omgikkes hverandre, forekom os

europæere, som var vante til europæiske seder, lidt frem-

med, kan' neppe synes underligt ; at endog enkelte af os

rødmede ved at se et par unge piger og mænd, som kom
ind i teltet, aldeles ugenert iføre sig denne husdragt—
hvilket altsaa vil sige tåge af sig alle klæderne — og stil-

færdig indtage sin plads paa briksen, kan vel heller ikke

nosen foraro^es over, naar man betænker, hvor læn2;e vi

nu havde været vænnet til blot at leve mellem mænd paa

hav og is. Lapperne syntes især at føle sig meget

besværede ved dette syn. Underligst var det, da en ung

moder kom ind, afførte sig sine klæder og uden omstæn-

digheder krøb ind paa sin brikseplads til sit barn, som laa

der helt nøgent, lagde sig paa alle 4 hen over det for at

give det die. Der var noget saa naturligt og moderlig

ømt i denne scene, at det maatte gjøre indtryk paa den,

som ikke var altfor hildet i sin europæiske anstændigheds-

følelse. Hun laa en lang stund helt nøgen, saa syntes

det at bli lidt koldt, og hun bredte et sælskindsteppe,

smukt kantet med hvidt skind af ufødte sælunger, beskyt-

tende over sig og barnet.

Efterhaanden kom der flere ind i teltet, og det var snart

ganske fuldt af mennesker.
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Vi var bleven anviste plads paa nogle kister, som stod

langs tarmskindsforhænget paa teltets forside. Dette er

den plads, som anvises besøgende, mens teltets egne

beboere sidder eller ligger paa den lange briks eller bænk,

som gaar langs hele teltets bagside ; den er gjort af træ-

bord og er saa dyb, at man kan ligge udstrakt efter dyb-

den, mens bredden retter sig efter teltets størrelse og

følgelig beboernes antal. Den er dækket med flere lag

skind (sælskind), og paa den tilbringer eskimoerne sit liv

inden døre, der sidder de, kvinderne gjerne med benene

overkors, der arbeider de, der spiser, ligger og sover de.

Eskimoernes telte har en ganske eiendommelig form.

Reisverket bestaar af en træbuk, hvorover lægges lange

stænger i en halvkreds, saaledes at de kommer til at støde

sammen eller pege mod hinanden med spidserne foran

bukken, som danner teltets forside. Over disse stænger

lægges der saa skind i to lag. Det inderste bestaar af

haarskind, som lægges med haarene indad, det yderste er

vandskind, og dertil bruges for en stor del gamle skind,

som er tagne af konebaaden eller kajakerne. Teltaab-

ningen er under træbukken, hvorfra der hænger et for-

hæng af tarmskind, der som tidligere nævnt stænger for

indgangen.

I det telt, vi her var inde i, boede 4 eller 5 familier,

hver familie havde ved en liden støtte afdelt sin baas paa

briksen, og i denne baas sad hustru, mand og børn paa

et minimum af plads. En 4 fod bred brikseplads kan

saaledes være stor nok for »en mand med 2 koner oe 6

børn«. Ved hver families plads brændte en tranlampe

med en bred flamme ; disse lamper er gjorte af vægsten,

de har en halvrund form, er flade og udhulede som en

skaai og er temmelig store (op til en fod lange) ; vægen



EN ESKIMOLEIR 87

bestaar af tør mos, som lægges flad langs lampens ene

side, og som stadig næres med friskt spæk, der snart

smelter til tran. Det er kvindernes sag at holde disse

lamper vedlige og med en særskilt pinde passe vægerne,

saa de ikke oser, men heller ikke brænder for lidet.

Over dem koger de den mad, som de ikke spiser raa, i

store vægstens gryder, cer hænger ned fra tåget. Merke-

lig nok bruger de ikke torv eller ved til at koge med,

skjønt der ikke er vanskeligt om saadant brænde. I dette

telt var der mange lamper, over et par hang ogsaa nogle

store gryder og kogte. De brænder baade nat og dag,

det er dem, som besørger opvarmningen og om kvelden

og natten belysningen (eskimoen sover nemlig ikke i

mørkt rum som vi), ligesom de ogsaa sørger for at ved-

ligeholde en stadig aroma af tran, der som sagt paa os

europæere til en begyndelse ikke virker absolut tilta-

lende, men som vi dog snart kan komme til at trives

meget vel ved. Som vi sad efter rad paa disse kister og

saa paa de fremmede omgivelser, begyndte man at under-

holde os ; hver gjenstand, vi saa paa, forklarede man os

brugen af dels ved ord, som vi ikke forstod, dels ved

fagter, som vi kom lettere ud af det med
;
paa denne

maade fik vi vide, at nogle trægrinder, som hang under

tåget, var til at tørke tøi paa, at i gryderne kogtes sælkjød

o. s. v. ; saa viste de os forskjellige gjenstande, som de

nok var meget stolte af; blandt andet aabnede nogle

gamle fruentimmer en pose og tog frem et lidet stykke

hollandsk rultobak, en mand viste os en kniv med et

langt benskaft, disse to ting var nok det merkeligste i

hele teltet ; thi de blev betragtede med stor ærbødighed.

Dernæst begyndte man at gjøre os familieskabet mellem

teltets forskjellige beboere begribeligt; en mand omfav-
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nede et fedt fruentimmer, hvorpaa begge lo yderst til-

fredse og pegte paa nogle yngre individer, hvilket nok

skulde betyde saa meget som, at de to var mand og

hustru, og at disse andre var deres børn ; manden strøg

endvidere konen ned ad ryggen og kløb hende i fedtet,

foråt vi skulde lægge merke til, hvor hun var deilig, og

hvor han var glad i hende, som hun ogsaa syntes at sætte

pris paa.

Merkelig nok syntes ingen af mændene i dette telt at

have mer end en kone hver ; ellers er det en almindelig

ting paa Grønlands østkyst, at hver mand, som er saa god

fanger, at han har raad dertil, holder to, men aldrig mer.

Mændene er som regel snille mod sine koner, og man

kan endog se dem kysses, hvilket sker derved, at næserne

trykkes mod hverandre. Forøvrigt forekommer ogsaa

egteskabelige stridigheder, og da kan det gaa temmelig

voldsomt til ; uenigheden afgjøres, efter Holm, som regel

ved, at konen faar sig en dragt prygl eller et knivstik i

arm eller ben, oq; saa blir forholdet ofte li^e ømt som tid-

ligere, isærdeleshed hvis konen har børn. Undertiden er

det der som andre steder manden, der ved saadanne leilig-

heder faar prygl; saaledes fortæller Holm, at en mand,

soni havde to koner, kom i slagsmaal med den ene og

blev banket ganske eftertrykkelig af hende.

Mellem vørt telts beboere syntes der at herske den

bedste forstaaelse. Mod os var de meget venlige, smilte,

lo og snakkede stadig, trods de for længe siden var paa

det rene med, at vi aldeles ingenting forstod. En af de

ældre, som tydeligvis var en fremragende størrelse mellem

dem, sandsynligvis en angekok,*) med et forslagent, slu

udtryk og en værdig mine, fik efter meget stræv ved tegn

*) Saa kaldes de hedenske eskimoers vismænd og aandebesvergere.
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gjort os forklarligt, at nogle af dem kom nordenfra og

skulde sydefter, mens nogle kom søndenfra og skulde

nordefter, og de havde nu tilfældigvis mødt hinanden her,

og saa kom vi, og dette var da saa rent urimelig fornøie-

ligt. Men saa vilde han vide, hvor vi kom fra, det var

værre ; vi pegte udover mod havet og drivisen og anty-

dede, saa godt vi formaaede, at vi havde brudt os gjennem

denne og var komne til land længere sydpaa og havde saa

reist nordefter; ved denne beretning sattes meget betæn-

kelige ansigter op, og der b^ev et nyt kor af rautende

kjør; vi var vist neppe naturlige mennesker. Saadan

fortsattes konversationen, og vi underholdt os efter om-

stændighederne ganske godt med dem ; men for en

udenforstaaende maatte det have virket komisk at se den

pantomime, som her opførtes.

Jeg skal ikke paastaa, at de var absolut renlige, alle de

spækglinsende ansigter, som her omgav os. Af naturen

havde jo rigtignok de fleste af dem en temmelig gulagtig

eller brunlig farve, men hvor meget af farven var egte i

disse mange paafaldende mørke ansigter, var ikke ganske

let at afgjøre ; i enkelte, især børneansigter var vistnok

smudsen groet saa tyk, at den gik over til at danne aldeles

sorte skorper, som paa enkelte steder var begyndt at falde

af, og her saa man da den egte hudfarve skinne igjennem.

Hos kvinderne, især de unge, der selvfølgelig her som

andre steder er meget forfængelige, skal vask ikke høre

til sjeldenhederne, ja Holm beskylder dem endog for at

være »meget renslige« ; men uden at gaa nærmere ind

derpaa tror jeg, det er nok at sige, at til vaskevand anven-

des urin; det samme lader ogsaa til at være en særdeles

yndet parfume og ben}/ttes til haarvand ; dette er de

skjønhedsmidler, hvorved damerne paa de kanter især gjør

sig yndige for de unge mænd.
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Efter hvad ovenfor er meddelt, vil det vistnok fore-

komme mange sandsynligt, at disse mennesker maa virke

frastødende. Men dette er langtfra tilfældet ; kommer

man først over usedvanlighederne i deres ydre fremtræ-

den, glemmer at bemerke hændernes tilbøielighed til snart

at fare op i næsen, snart i ørene og snart i hovedet, glem-

mer smudset i ansigtet, hvilket i forbigaaende sagt vi, som

var deltagere i ekspeditionen, skulde tale lavt om, ikke

lægger merke til atmosfæren og til en begyndelse ikke

ser altfor meget af deres madstel, saa virker de tiltræk-

kende, man befinder sig vel i deres selskab, og der er noget

velgjørende naturligt og egte i al deres gjøren og laden.

Om de er vakre ? Ja, se det er, som man ved, et

meget vanskeligt spørgsmaal at afgjøre ; thi opfatningen

er i saa henseende yderst forskjellig. Skal vi tåge et be-

stemt skjønhedsideal, som f. eks. det græske, da er sagen

let nok afgjort; former, der gaar i den retning, er Grøn-

lands østkyst temmelig blottet for ; men hvis vi kan fri-

gjøre os lidt fra den skjønhedstype, vi dyrker og har

arvet fra vøre forfædre, og bli enige om, at vakkert er det,

som tiltaler os, og som vi synes om at se paa, da blir

spørgsmaalet betydelig mer indviklet. Jeg tror, at har

man været lidt sammen med dem og vænnet sig til dem,

da blir mange tiltalende. Forøvrigt findes der ansigter,

som ogsaa efter enropæisk smag vilde kaldes vakre
;
jeg

saa saaledes en kvinde, som mindede mig levende om en

feiret skjønhed i mit hjem, og ikke alene jeg blev slagen

af denne lighed, men ogsaa en anden af os, som kjendte

den samme dame, saa den. Jeg føler mig overbevist om,

at blev denne eskimo-dame indført i en europæisk salen,

tilstrækkelig elegant klædt, vilde herrerne flokkes om
hende og finde hende i høieste grad pikant.
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Som regel er ansigterne runde med brede, fremstaa-

ende kindben, og de er især hos kvinderne meget fede,

kinderne er ofte fuldstændig fremstaaende og struttende,

øinene er mørke og ligger lidt skjævt, næsen er flad, smal

mellem øinene og bred nedentil ; hele ansigtet ser ofte

EN OSTGRONLANDSK ESKIMO-SKJONHF.D I ÆLDRE ALDER

ud, ligesom det var trykket fladt og havde givet sig ud i

bredden. Det er hos kvinder og især børn ofte saa fladt,

at man mesket nær kan læ^ee en lineal fra kind til kind

uden i nogen paafaldende grad at komme i kollision med

næsen
;
ja hos enkelte børn kan denne formelig danne en

fordybning midt i ansigtet. Det er jo ikke netop skjønhed

efter europæisk maalestok; men det er heller ikke paa den

vis, at eskimoerne virker tiltrækkende ; der er i deres but-
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tede, afstuinpede og fedtglinsende træk netop noget venligt,

veltilfreds og gemytligt, som virker tiltalende. Lemmerne,

hænder saavel som fødder, er paafaldende smaa og vel-

skabte. Deres former er i det hele runde, ligesom deres

bevægelser, man støder sig ikke paa nogen kant, og saa

er det os^saa med deres liv. For eskimoen selv er sikkert

hans egne kvinder de vakreste, og jo federe, desto bedre

;

jeg tror saaledes neppe de europæiske skjønheder vilde

kunne smigre sig med at eventuelt komme i pris paa

Grønlands østkyst ; der er forøvrigt heller ingen mangel

paa damer.

Haaret er ravnsort. Hos mændene bindes det hyppig

fra panden ved en perlesnor og falder frit ned over skul-

drene. Det ansees endog for farligt at miste noget af

haaret. Hos enkelte, som ikke bærer nogen saadan snor,

skjæres det dog over øinene eller rundt hele hovedet med

kjæven af en haakjærring ; thi ifølge deres overtro maa

jern ikke under nogensomhelst betingelse komme i berø-

relse med haaret. Eiendommeligt er, at hvis en mand
har begyndt at faa sit haar skaaret som ung, maa han

holde ved dermed hele sit liv og maa desuden altid

iagttage en hel del besynderlige formaliteter ; saaledes blir

bl. a. ører og hale skaarne af hans hunde, mens de er

hvalpe. Kvinderne binder haaret sammen over den bagre

del af issen i en top, som ombindes med et stykke skind,

og som bør staa saa ende tilveirs som muligt. Dette er

selvfølgelig særlig magtpaaliggende for de unge, ugifte

damer, og for at opnaa det strammer de haaret tilbage fra

tindinger og pande, saa at det efterhaanden rykkes ud,

og de blir skåldede i en meget tidlig alder; et sligt

hoved er intet skjønt syn ; men da er de som regel for

længe siden gifte og forsørgede, det har jo ikke længer
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slig nød ; for en eskimo-dame af verden er det ligesaa

nødvendig! at stramme haaret op, som det er nødvendigt

for en dame af verden i Europa at snøre sig; de er for-

saavidt lige, kun er den eskimoiske tilbøielighed betydelig

mindre skadelig end den europæiske.

I det telt, hvor vi var inde, havde kvinderne gjennem-

gaaende smukkere eller maaske rettere mindre stygge an-

sigter end mændene, som dog saa snille og venlige ud.

De var som sedvanlig skjægløse, undtagen en, som havde

lidt tyndt, sort skjæg paa hage og overlæbe.

Da vi havde siddet en stund, reiste en af teltets fædre

sig (han med det lidet tiltalende ansigt) og gik ud. Efter

en stund kom han atter ind med en lang fangrem af sæl-

skind, som han siddende paa briksen gav sig til at rulle

ud. Jeg saa lidt forbauset paa disse manøvrer, da jeg ikke

forstod, hvor det bar hen, men saa tog han frem en kniv

og skar af et stort stykke, som han derpaa reiste sig og

gav til en af os, saa skares et nyt lige stort stykke, som

gaves til en anden af os, og saaledes fortsattes, indtil vi

alle seks havde faaet hvert vort stykke ; da dette arbeide

var færdigt, saa han sig smilende rundt, yderst veltilfreds

med sig selv og den hele verden. Saa gik en anden

ud og kom ind med et lignende stykke sælskindrem, som

uddeltes til os paa samme vis ; saa en tredje, og paa

denne maade fortsattes, indtil vi havde faaet 4 eller 5

stykker sælskindsrem hver. Stakkars mennesker, de gav

os det bcdste de havde, og som de mente, vi kunde have

brug for; det var de forbausende sterke remme, som bru-

ges til at fæste fangeblæren til harpunspidsen med.

Efterat denne gavmildhed var udfoldet, sad vi en stund

og saa paa hverandre, jeg ventede, de skulde gjøre tegn

til, at de ønskede gjengjæld fra os. Efter en stund reiste
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ogsaa ganske rigtig den første sig og kom frem med noget,

der tydeligvis gjemtes som et sjeldent klenodium ; det

var intet mindre end en gammel, forrusten og klumpet

rifle med den underligste fremtoning af en hane, som

endnu var kommen mig for øie ; den bestod af et stort

stykke jern, hvori der var et hul til at stikke fingeren ind

i for at spænde den. Som jeg senere erfarede, var dette

en rifle af den form, som sedvanlig anvendes paa Grøn-

lands vestkyst, og som er gjort specielt for brug i kajaken.

Efter at have vist os dette kuriosum med stor stolt-

hed, og efterat vi pligtskyldigst havde lagt vor beundring

for dagen, betydedes vi med nogle betegnende fagter, at

han intet havde at putte i den. Jeg lod en stund, som

jeg ikke forstod hans mening ; men da det ikke længere

gik, maatte jeg lade ham forståa, at vi intet havde at give

ham dertil. Han satte en skuffet og bedrøvelig mine

op og gjemte atter riflen bort. Merkelig nok gjorde

ingen af de andre tegn til, at de ventede noget veder-

lag, de var gjestfriheden og venligheden selv; men en

bagtanke havde de dog vel om at faa sine gaver betalt,

hvilket de selvfølgelig ogsaa fik den næste dag.

Gjestfriheden hos menneskene langs denne øde kyst

kjender forøvrigt ingen grænser, selv sin værste fiende

kan de behandle vel og underholde i flere maaneder,

hvis omstændighederne tvinger ham til at tåge ind hos

dem; naturen og deres omflakkende liv har tvunget dem
baade til at tåge og yde gjestfrihed, og den er bleven

til lov hos dem.

Da vi havde nydt opholdet i teltet, saa længe vi øn-

skede, hvilket for et pars vedkommende var, som omtalt,

særdeles kort, gik vi atter ud i det frie.

Efterat vi nu havde udseet os en leirplads paa en
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klippeflade lige ved landingsstedet, begyndte vi at bringe

vore sager iland, men straks styrtede en skare eskimoer

til baadene, og masser af hænder blev nu ivrig sysselsatte

med at bringe vore kasser og sækker opefter bergskraa-

ningen ; hver eneste gjenstand blev ledsaget af undrende

udraab, idet man lo og havde det ganske utrolig fornøie-

ligt ; især var de store blanke blikbokser, hvori vi havde

meget af vor proviant, kilde til en ustyrlig glæde og

beundring, idet de gik fra haand til haand og blev under-

søgte og befølte paa alle ender og kanter.

Snart var baadene tomme, og vi skulde faa dem paa

land ; straks tog alle fat, dels i baaden og dels i fanglinen,

som man stod og drog i i en lang linje opefter berget,

der var vel mindst 20 eller 30 mennesker om at trække

en tom baad op ; det var moro, og da en af os begyndte

at synge ud paa almindelig sjømandsmaner : »alle mand,

paa en gang, hal i o-haai ! « da steg glæden til sit høide-

punkt, man stemte i med og lo, baade børn og voksne,

saa man næsten ikke kunde trække ; vi var nok efter deres

mening nogle yderst fornøielige skabninger.

Snart var baadene oppe, og vi skulde slaa vort

telt. Dette var en operation, som man maatte se ; thi

intet interesserer eskimoen som det, der grænser ind paa

deres eget levevis, saaledes som netop telte, baade og

lignende ; dette er dem nemlig ikke saa fuldstændig

fremmed, som de mange andre ting, vi har, og hvad vi

maatte have forud for dem eller staa tilbage for dem i saa

henseende, har de derfor et skarpt øie for. Saaledes

kunde de tilfulde beundre den hurtige maade, hvorpaa vi

reiste vort lille telt, som var saa langt enklere end deres

store, tungvindte skindtelte, men til gjengjæld heller ikke

saa varmt.
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Vore klædedragter var selvfølgelig ogsaa gjenstand for

deres opmærksomhed, særlig syntes lappernes dragt at

pptage dem ; de høie, firkantede luer med de 4 horn og

deres vide, skjørtelignende kufter med røde og gule

kanter var noget yderst merkeligt, men endnu merke-

ligere blev det, da de om kvelden viste sig i sine renskinds-

pesker, da maatte alle bort og føle paa dem og nappe i

haarene paa dette underlige skind, som de aldrig havde

seet magen til ; thi det var jo ikke sælskind, ikke bjørne-

skind, ikke ræveskind, skulde det være hundeskind ? og

de pegte paa de hylende hunde. Men nei, heller ikke det,

og dermed var deres fantasi udtømt ; Balto snakkede og

gjorde nogle betegnende fagter med hænderne op over

hovedet for at forestille renens horn, men der stod deres

forstand stille ; ren havde de tydeligvis aldrig seet, de

forekommer ikke paa den del af Grønlands østkyst, hvor

de færdes.

Saa deltes rationerne ud, og vi nød vor kveldsmad

siddende foran teltdøren, omringet af et talrigt publikum.

Der stod mænd, kvinder og børn i flerdobbelt kreds iagt-

tagende, hvordan hver bid beskøit førtes til munden og

fortæredes. At tænderne løb i vand paa dem efter disse

lækrerier, kunde vi ikke ænse ; thi vi havde ikke mere

brød, end vi trængte, og skulde vi dele ud til alle disse

munde, da vilde vi komme til at gribe dybt i brødkassen

;

men at spise med saa mange blikke rettede paa hver bid

tør beskøit er ikke behageligt. Da vi var færdige, gik vi

lidt rundt og saa os om i leiren.

Nede ved stranden laa en hel del kajaker, samt et par

konebaade, som for mig havde stor interesse. En af

mændene var meget ivrig i at vise mig alt ; hver ting, mit

øie faldt paa, blev straks forklaret med fagter. Fremforalt
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var det ham magtpaaliggende at faa vist mig sin kajak,

som var smukt pr}'det med ben, og sine vaaben, som alle

var i god stand og rigt udstyrede med benudskjæringer.

Hans stolthed var harpunen, hvis lange spids af narhval-

tand han triumferende viste mio-. Han forklarede mio-

ogsaa meget anskuelig, hvordan kastetræet benyttedes, og

hvordan harpunen ved dets hjælp slynges ud med større

kraft. Af sine vaaben og sin kajak er enhver eskimo

stolt, og paa deres udsmykning*lægger han meget arbeide.

Imidlertid var solen gaaet ned og natten brudt frem,

det eventyragtige ved hele denne scene og disse men-

nesker, omgivne af is og sne paa alle kanter, blev i endnu

høiere grad fremtrædende. Mørke skikkelser bevægede

sig frem og tilbage paa berget; mest eiendommelig tog

skyggeomridsene sig ud af de kvinder, som gik med børn

bag i amauten,*) de saa ud, som de havde store pukler

paa ryggen. Ud af hvert telt faldt gjennem de tynde

tarmskindsforhæng et rødligt lysskjær, som gav et eget

indtryk af hygge og varme og kaldte tankerne langt væk;

det lignede skjæret fra farvede transparentlygter og

mindede om illuminerede haver og sommerfester der-

hjemme ; men bag disse forhæng levede en sorgløs og

lykkelig slegt, maaske vel saa lykkelig som mangen hin-

sides havet.

Det var snart paatide at krybe tilkøis, vi kunde godt

trænge det, de sidste døgn havde vi havt liden søvn. Vi

bredte vore soveposer ud paa teltgulvet og lagede os til at

*) Amaut er et trøieJignende plag, som bruges af de kvinder, som har spæd-

børn. Paa rjgsiden har den en poselignende udvidning, som stænges forneden

med remme, der bindes rundt livet udenpaa amauten. I denne pose sidder

barnet baade godt og lunt, idet det varmes af moderens legeme, og heri tåges

det med til alslags arbeide uden døre, saavel vandringer paa land som roning i

baad ; en eskimo-mor gaar sjelden fra sit barn.

G
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sove. Dette var atter no^et af allerstørste interesse for

eskimoerne, og der samlede sig straks en tæt ring af til-

skuere rundt teltdøren
;
jeg er nødt til at tilstaa det, der

var ikke blot mænd iblandt dem, det andet kjøn var ogsaa

i sterk grad repræsenteret, og det lød ikke til i ringeste

grad at genere dem, at det ene plag forlod vøre legemer

efter det andet, indtil de tilsidst var temmelig afdækkede.

Men hvad skulde vi gjøre? At bede damerne forsvinde

vikle neppe været meget høfiigt, at oplyse dem om det

upassende efter vøre begreber i, at damer saa paa herrer

klæde sig af, vilde, om vi havde kunnet gjøre os forstaae-

lige, vakt megen forbauselse og sikkert uvilje og at lade

være at lægge sig hele natten vilde dog være for meget

forlangt ; følgelig tilverks med dødsføragt. Megen mun-

terhed vakte det, da vi krøb i vøre poser, og krøp efter

krøp forsvandt, indtil 6 hoveder var det eneste synlige af

den hele ekspedition— saa blev teltdøren trukket for og

god nat.

Den nat kunde vi da altsaa sove trygt uden vagt, og

det var en god søvn, vi fik trods hundehyl og andet spek-

takel. Det var først sent paa morgenen vi vaagnede og

hørte da eskimoerne i travl beskjæftigelse udenfor. Gjen-

nem sprækken i teltdøren kunde vi se dem vandre utaal-

modig frem og tilbage, ventende paa at se døren slaaes

op, saa at de atter kunde faa fryde sine øine ved alt det

forunderlige derinde. Vi kunde se, hvorledes de idag

antagelig i anledning af os havde smykket sig i sine

bedste klæder, deres hvide tarmskindsskjorter eller over-

træks-trøier lyste lang vei af bare hvidhed ligesøm rent

linned, og de gik op og ned nydende sin egen pragt.

Ved vøre baade var der en hel forsamling; nogle sad oppe

i dem, andre stod rundt, og alle gjenstande og hvert eneste
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jernbeslag blev befølt og undersøgt; men intet blev øde-
lagt. Saa sloges teltdøren op, og atter var der samlet
rundt den flere kredse af tilskuere, den ene udenom den
anden, man strakte sig paa taa, hoved over hoved, for at

komme til at se, hvorledes vi laa i vore poser, hvorledes vi

krøb ud, og hvorledes hvert plag kom paa kroppene.
Det, som af alle vore klædningsplag vakte mest beundring
og forbauselse, var et kulørt belte, som Kristiansen havde
paa, og som var broderet med straalende perler og havde
en stor messingspænde midt foran paa maven. Dette
maatte de tåge i og beføle paa alle kanter og saa »raute<<

i kor som kjør igjen. Efterat han havde faaet trøien paa
og stod udenfor teltet, kom endog en mand farende og
løftede paa trøien for at se beltet. Saa blev vore beskøiteV
med vand, der blev hentet lige udenfor, fortæret i al

taushed i deres paasyn ligesom om kvelden.

Da vi havde spist, gik vi.ud i det frie, vi havde besluttet

at tåge det lidt magelig denne morgen og se lidt paa disse

mennesker, før vi drog fra dem.

Jeg forsøgte ubemerket at tåge et fotografi af den man-
gedobbelte kreds af tilskuere, som omringede vor eo-en

teltdør, men idet jeg rettede apparatet ind paa dem, blev
nogle opmerksomme derpaa, og de for fra hverandre, som
om de frygtede, at en geværsalve eller anden troldom
skulde fare ud af apparatet; straks efter vilde jeg forsøo-e

paa at tåge en gruppe, som sad paa berget, men med
samme udfald. Det var kun ved at bortlede deres op-

merksomhed, at jeg fik tåget nogle billeder af dem.
Derpaa tog jeg mig en tur rundt i leiren med mit foto-

grafiapparat. Udenfor et lidet telt, der laa afsides for sig

selv, traf jeg en sjelden venlig dame, som syntes at være
husfruen; hun var forholdsvis ung, havde et tiltrækkende



loo NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

ydre, et smilende, skjelmskt ansigt med to skraatliggende,

kjælne øine, som hun brugte paa et meget koket og ind-

tagende sæt; vistnok lod hun ikke til at have lagt megen

omhu paa sin klædedragt, det var vel en følge af, at hun

hørte til den saakaldte forsørgede eller gifte klasse; men

klædedragt er jo dog en biting. Paa ryggen havde hun i

amauten en liden svart unge, som hun lod til at være

>HUN VAR FORHOLDSVIS UNG, HAVDE ET TILTRÆKKENDE YDRE

{Af E. Nielsen, efer et/otogiafi)

meo-et o-lad i, osf hun havde det lioesom mauQ-e af de

andre mødre meget travlt med at faa ungen til at spærre

op sine to mørke glugger af øine og se paa min ubetyde-

lighed. Dette var vel ogsaa en maade at gjøre sig ind-

tagende paa. Vi havde det i det hele meget gemytligt og

underholdt hverandre, som vi bedst kunde, mens jeg ube-

merket fik tåget flere ølebliksbilleder.

Saa kom husherren ud af teltet og blev, som det lod,
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aldeles ikke overrasket ved at se sin frue i en tete å tete

med en fremmed herre. Han havde nok sovet; thi han

kunde næsten ikke holde øinene oppe mod dagen og satte

derfor en skjerm eller rettere nogle store snebriller af træ

over øinene. Han var en sterkbygget og trohjertig

udseende mand, var meget venlig og viste mig mange af

sine sager; især lod han til at være

stolt over sin kajaklue, som han ab-

solutvilde have mig til at tåge paa,

mens han uden videre tog min lue

og satte paa sit hoved; begge dele

havde jegliden lyst paa, dette svære

sorte haarsaa mio^ mistænkeli2:t ud,

og jeg sørgede for, at jeg ubemerket

fik tørket af min lue paa indsiden,

før jeg atter satte den paa. Saa

viste han mig sin konebaad o. s. v.,

tilslut maatte jeg afbryde for at

komme videre.

Vi saa ogsaa ind ad døren til en-

kelte telte ; i et stod to unge jenter,

som just drog en stor maage op

af en gryde og begyndte at spise

af den, idet de bed i hver sin ende

og smilte over hele fjæset af bare

velbehag ; det meste af fjæren sad vistnok paa fuglen,

men det gjorde nok ikke meget til sagen, den spyttede

de antagelig ud igjen.

Nogle kvinder havde lagt merke til, at lapperne brugte

sennegræs i sine komager, og de kom nu med store for-

syninger af saadant til hver af os, idet de smilte koket; vi

takkede selvfølgelig ved at smile ikke mindre huldt igjen.

»SAA KOM HUSHERREN Ul)

A F TELTET «

{E/ter et fotografi)
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Da begyndte de at gjøre tegn, om vi ikke til gjengjæld

vilde give dem nogle synaale. Dette kunde jeg vistnok

have gjort, da jeg havde medtaget adskilligt af den slags

byttemidler, som staar i hoi pris paa Grønlands østkyst.

Min hensigt dermed var dog at gjemme det for en mulig

overvintring, da det nok vilde kunne komme til nytte.

Jeg gav dem derfor isteden en blikdaase, hvori der havde

været hermetiske sager ; herover blev de aldeles vilde af

glæde, det lyste af øinene, og de for rundt for at vise den

til de andre. Sennegræsset kom forøvrigt vel med for

lapperne, da det begyndte at skorte paa saadant for dem,

og uden sennegræs i sine sko liker ikke lappen sig ; for-

øvrigt havde de meget at sige paa dette eskimoernes sen-

negræs ; de havde ikke samlet det paa den rette aarstid,

det var vinterfrossent græs og var ikke skaaret friskt om

høsten og saa tørket; det nyttede jo lidet at fortælle dem,

at eskimoen som regel ikke har for vane at gjøre større

indsamlinger end netop nødvendigt.

Men nu blev det snart paatide for os at bryde op —
og vi begyndte saa smaat at stelle os istand dertil. Da
kom en mand og spurgte ved tegn, om vi skulde nord-

efter, og da vi dertil svarede bejaende, lyste det op i hans

ansigt, det skulde nemlig ogsaa han og hans følge, og

straks løb han tilbage og forkyndte dette. Nu blev der

liv og opbrud over hele leiren, og mens europæere og

eskimoer kappedes om at faa sine telte ned, baadene paa

våndet og faa dem lastede, kappedes hundene, som ogsaa

merkede, hvad der skulde gaa for sig, om. hvem der kunde

hyle høiest.

Det teltlag, vi havde besøgt den forrige kveld, skulde

sydover ; før vi skiltes, var det en selvfølge, at vi gjen-

gjældte de gaver, vi havde faaet. Med nogle blikdaaser
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gik jeg derfor ind i teltet og fandt enkelte af mændene
siddende halvnøgne og spise ; da de fik hver sin blik-

daase, blev de meget glade, og nogle visle, hvorledes de

skulde benytte dem til drikkekar, Udenfor traf jeg man-

den med riflen, han gjorde atter tegn til, at han manglede

krudt, men da jeg hentede en stor blikdaase og gav ham,

slog han sig tiltaals og blev fornøiet.

Snart var alle de store skindtelte nedtagne og pakkede

i baadene, det var helt forbausende at se, hvor hurtig

eskimoerne kunde gjøre sig færdige til afreise med al sin

jordiske eiendom og sin hele husstand ; men der var jo

rigtignok ogsaa mange hænder om det. Vi selv var

meget nær færdige, da en daase salt, som var i en af vore

sække, mistede laaget, og indholdet tømtes udover en del

proviant ; dette maatte straks rettes, og vi blev derved

opholdte, saa eskimoerne maatte reise noget før ; to kone-

baade drog sydover, hvor der nu var aabent farvand,

mens to andre konebaade snart efter forsvandt bag nær-

meste odde nordenfor. Kajakmændene nølte dog endnu,

de skulde tåge et intimere farvel, inden de skiltes, antage-

lig for flere aar, og vi blev nu vidne til en meget komisk

scene. Der var vel omkring en 1 2 kajaker, og disse

lagde sig op ved siden af hverandre paa en snørret linje,

aldeles som man opmarscherer et geled soldater. Jeg

studsede paa, hvad denne besynderlige manøvre skulde

betyde ; men jeg skulde ikke længe bli i uvished ; thi saa

blev snushornene tagne frem og gik fra mand til mand,

— det kan hænde, de snusede ; hornet aabnedes og for

med kraft gjentagne gange op i næsen, hvert næsebor

maatte bli fuldstændig fyldt. Der var flere horn i virk-

somhed, og da hvert horn kom to gange til hver mand,

vil det forstaaes, hvilke kvantiteter der gik med ; enkelte
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af dem nyste, saa det var en stor merkværdighed, at de

ikke kantrede rundt i sine kajaker. Jeg vilde fotografere

dem, men blev opholdt, indtil linjen delvis var brudt, og

-^ -^%fft:-

-^

v^

M.

KAJAKMÆNDENES AFSKED VED KAP BILLE. » FI.ERE KA.JAKER PILEDE DEN

ENE EFTER DEN ANDEN SYDEFTER «

flere kajaker pilede den ene efter den anden sydefter

gjennem isen. At traktere hverandre gjensidig med

snus, er den maade, hvorpaa østkyst-eskimoerne tager

farvel; det er omtrent, som naar norske bønder skjænker

hverandre en dram til afsked. I dette tilfælde var det

blot de, der kom søndenfra, som havde noget at traktere

med ; de havde tydeligvis været ved de danske kolonier

paa vestkysten nær Kap Farvel, mens de sydoverdragende

sandsynligvis var paa reise did. Disse sine handelsreiser

foretager eskimoerne paa denne kyst desværre ofte. De
har et godt stykke til sin butik, for at naa did bruger de,

som har længst vei, gjerne et par aar. En slig handels-
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reise, frem og tilbage, kan altsaa vare 4 aar eller mer, og
det vil forstaaes, at der neppe blir mange af dem i en
mands liv; dog blir der snart nok til, at de kan virke
skadelig. Det kunde synes sandsynligt, at det var trangen
til enkelte nyttige ting, som drev dem til disse reiser;

men dette er dog neppe tilfældet ; den egentlige drivfjær

er sikkerlig længsel efter tobak. Regning og tygning af

tobak bruges ikke af befolkningen paa Grønlands østkyst;

men saa snuser de til gjengjæld værre, end jeg har seet

nogen mennesker gjøre. Tobakken kjøbes gjerne i ruller,

saakaldt hollandsk rultobak. Snusen lages paa den vis, at

denne tobak skjæres op, tørres godt (over lampen) og rives

fin paa flade stene
; den blandes gjerne med knust kalk-

spat, kvarts eller lignende for at gjøres drøiere, nogle
paastaar ogsaa, foråt den skal rive mer(?).



KAPITEL VII

SEILADS OVER INDLANDSISEN LAND ! LAND ! DEN FØRSTE

DRIK VAND *')

Da det led mod midten a£ september, baabede vi bver

dag at komme til den større skraaning, som vi ventede

at finde mod vestkysten. Efter bestikket skulde vi ikke

have langt igjen did. Jeg havde dog en sterk mistanke

om, at vort bestik var adskillig forud for vore observa-

tioner, men med vilje lod jeg være at regne disse ud, da

det vilde berede flere af os en slem skuffelse, om det skulde

vise sig, at vi ikke var saa langt fremme, som vi troede.

Det blev imidlertid for alle paafaldende, at vi ikke flk

nogen tydelig skraaning. Den ute var dog heldingen

paaviselig, og maalt med teodoliten viste den sig at være

2 2 minuter.

Den i2te september skriver jeg i min dagbog, »at vi

alle er i udmerket humør, med haab om snar forandring

til det bedre, Dietrichson og Balto holder paa, at vi idag

skulde faa bart land isigte, de faar nok have taalmodighed,

vi befinder os endnu i 9000 fod eller 2800 m.'s høide (vi

var i virkeligheden omkring 2570 m.), men længe kan det

dog ikke vare ; vi regnede idagmorges at skulle være efter

bestikket 1 7 mil fra bart land **), og heldingen er idag

godt med os og jevn hele veien. « De følgende dage fik vi

tydeligere og tydeligere helding mod vest, den var ikke

*) Af Nansens: Paa Ski over Grbnland.

**) Vi var da i virkeligheden omkr. 26 geogr. mil fra bart land.
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jevn, sneens overflade hvælvede sig i lange bølger udover

paa samme vis, som vi fandt den under opstigningen fra

østkysten.

Den 14de skulde vi efter vort bestik ikke have mer

end 8 mil igjen*'), men endnu saa vi intet land, og dette

begyndte lapperne at fmde mistænkeligt. Ravnås ansigt

blev surere 02: surere, oq: en kveld han havde sat sig^ ned

i teltet, sagde han : »Jeg gammel fjeldlap, jeg dum tosk,

jeg tror, vi ikke aldrig kommaer til den vestkyst. « Hertil

svarede jeg kun : »Ja, det er sandt det, Ravna, du dum
tosk.« Men da maatte gamle Ravna le høit. »Ja, det er

sandt, Ravna dum tosk.« Pian følte sig synlig trøstet ved

denne tvilsomme kompliment. Bekymrede udbrud, lig

disse, kom Ravna hyppig med.

En anden dag brød Balto pludselig ud : »Aa, saa—
, hvor langt det er fra kyst til kyst,

kan ingen vide, for her har folk ikke aldrig gaaetfør.«

At gjøre ham begribeligt, at man trods det kunde udregne

afstanden, var selvfølgelig vanskeligt ; men opvakt som han

var, syntes han dog, da jeg engang viste ham det paa

kartet, at ane, hvorledes det kunde gaa til. Det, som for-

øvrigt lød til at trøste ham ligesom Ravna mest, var,

naar de blev gjort nar af for deres feighed.

Da vi den i6de fik flere sterke skraaninger udover,

syntes det at troste os alle, og da vi nu om kvelden blot

fik -f- 17,8°, syntes vi, det var rent mildt, det var, som

vi atter kom tilbage til sommeren. Efter bestikket skulde

vi nu blot have 2 mil igjen til bart land.

Den 17 september var det netop 2-maanedersdagen,

efterat vi forlod
»
Jason «. Det traf sig netop saa, at der

den morgen skulde uddeles smørvegt, en af de glæde-

*) Vi havde i virkeligheden omkring 20 mil.
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ligste begivenheder under vort indlandsliv, og da theen

med sukker i blev skjænket rundt paa sengen, var stem-

ningen meget belivet. Det var ogsaa første nat paa lang

tid, at der ikke hang tykt rim paa indsiden af teltvæggene.

Mens vi spiste vor frokost, blev man ikke lidet for-

undret ved pludselig at høre fuglekvidder udenfra; snart

ophørte det atter, og man var ikke ganske sikker paa, at

det var saa. Men som vi ved ét-tiden efter middag drog

frem, fik vi pludselig høre fuglekvidder i luften, vi stan-

sede og saa nu en snespurv komme flyvende efter os ; den

omkredsede os flere gange og gjorde synlig tilsprang til

at sætte sig paa vore slæder, men den turde ikke ganske

og slog sig ned paa sneen tæt ved os og fløi snart atter,

hele tiden muntert kvidrende.

Hvor kjærkommen var ikke denne lille spurv os ; det

var en venlig hilsen fra land, som vi nu følte maatte være

nær, og hvis man troede paa gode engle, saa vilde man
sikkert antage disse to snespurve, den, som bød os farvel

fra østkysten, og den, som bød os velkommen her, for

saadanne ; og velsignet være de for deres muntre kvidren,

den satte liv i os alle, og med fornyede kræfter drog vi

fortrøstningsfulde videre, uagtet vi den dag ikke fik nogen

sterk skraaning udover. Den følgende dag (i8 septem-

ber) blev det dog i saa henseende betydelig bedre. Det

blev ogsaa stadig mildere, og vi syntes nu, livet begyndte

at bli lyst.

Den kveld kom der vind fra sydost, og jeg fik haab

om, at vi endelig engang skulde faa gunstig seilevind ; vi

havde længe nok ventet paa den med længsel trods Baltos

forsikring, at den seilads paa sneen aldrig blev til andet

end »toskeskab«.

Om natten friskede vinden, og paa morgensiden blev
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det til hel kuling. Uagtet man som sedvanlig ikke havde

megen lyst paa at rigge op kjælkerne og sætte seil i kul-

den og snefokket, gik vi dog igang dermed snarest mulig;

idag skulde vi seile for konge og fædreland. Kristiansen

slogsig til Sverdrup og mig med sin kjælke, og vi riggede

de to op med teltgulvet som seil. De tre andre forenedes

om sine to kjælker.

De mange surringer var ikke meget behagelige i kul-

den ; men det værste af alt var, at mens vi holdt paa

dermed, saa det en stund ud til, at vinden skulde leie af.

Dette viste sig dog heldigvis ikke at bli tilfældet, og ende-

lig var begge skuder seilklare. Jeg var uhyre spændt paa,

hvordan det vilde gaa med vor skude, om seilet var stort

nok til alene at trække de to kjælker. Det heisedes og

gjordes godt fast, det gav et voldsomt ryk i dem ; men de

var under arbeidet bleven nedsneede og kom ikke af flek-

ken ; det bare sled i mast og takkelage, som det vilde rive

alt istykker, og vi spændte os, skyndsomt fremfor. Saa

rykkede vi til og fik skuden flot ; men den var ikke før

løs, før vinden jog den i læggene paa os, og overende bar

det. Op igjen og forsøge paa nyt, men det gik ikke bedre,

aldrig saa snart vi var paa benene, sloges de væk under

os, og vi laa der igjen. Da nu dette var gjentaget en del

gange med samme udfald, saa indsaa vi, at det ikke kunde

gaa paa den vis, én maatte staa foran paa ski og styre ved

hjælp af en st\'restang, som lagedes istand af et bambus-

rør og blev surret fast mellem kjælkerne, og som han

kunde gribe i og derved holde dem paa passelig afstand,

idet han blev skovet afsted ; de to andre fik staa paa

skierne og holde sig fast bagpaa eller følge efter.

Vi kom os da løs, og Sverdrup, som skulde styre første

tørn, havde aldris; saa snart sat skuden i S12:, før det bar
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afsted med en svimlende fart
;
jeg klorede mig fast agte-

rud paa siden af den ene kjælke, staaende paa skierne

og holdende mig i kjælkeryggen, som bedst jeg kunde,

mens Kristiansen foretrak at komme rækende paa skierne

efter.

Det suste afsted over den ujevne sne, over skavler og

fonner, saa man næsten ikke sansede sig. Kjælkerne

vred og snoede sig i alle ender og kanter som en orm

frem over ujevnhederne, som oftest dansede de bare hen

over skavletoppene
;
jeg havde arbeide nok med at holde

mig fast der agter uden at falde. Saa begyndte snefladen

VORT FORSTE FORSOG I SEILADS (19 SEPTEMBER)

at helde udover med et fald sterkere end noget, vi endnu

havde havt, farten ø^ede osføsede, oa: skuden rørte næsten

ikke læn2:er ved sneen. Lisie foran mio- oo- over mine

egne skispidser stak der ud forenden af en ski, som var

surret fast tvers over begge kjælkerne for at holde dem
sammen. Det var ikke muligt at faa den væk, og den

voldte mig megen møie ; især var det slemt, naar vi skar

ind i skavlekanterne, mine ski blev klemt fast under den,
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Og jeg mistede ethvert herredømme over dem. Saaledes

holdt jeg det længe gaaende i slagsmaal med denne for-

tvilede skiende, mens Sverdrup stod foran og styrede og

troede, begge vi andre sad bag paa, og det skar afsted

» OG DER LAA JEG OG »GLANTE« PETER SKUDEN OG SEILET «

{A/A. Bloch)

med stedse øgende fart ; sneen røk om os og bag os, og

de andre blev mindre og mindre i snefokket agterud.

Men saa begyndte en isøks, som laa paa lasten, at

løsne og gjorde tegn til at falde af; den maatte reddes;

jeg agede mig forsigtig forover helt paa forkanten af ski-

enden og var just ifærd med at fæste øksen, da vi kom
paa en vanskelig skavlekant ; skienden skar ind i læggene,

og der laa jeg og » glante « efter skuden og seilet, som

for videre udover skraaningen og blev mindre og mindre

i snefokket ; det var helt uhyggeligt at se, hvor hurtig det

minskede i størrelse.

Det var en underlio; flau fornemmelse at lis^o-e der

igjen; omsider kom jeg mig dog op og ruslede afsted i

kjølvandet efter skuden, som det var saavidt jeg øinede

langt dernede.

Til min glæde opdagede jeg, at det ved vindens hjælp



112 NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

var muligt at komme ganske hurtig udover alene og-

saa.

Jeg havde ikke gaaet langt, før jeg fandt isøksen, som

jeg havde søgt at gjøre fast. Et stykke til, og en mørk,

denne gang firkantet gjenstand skimtedes paa veien gjen-

nem fokket ; det var en blikkasse, indeholdende den dyre-

bare kjødpulverchokolade. Nu bar det et langt stykke

udover i ro oz fred med chokoladekassen under den ene

arm og isøksen og skistaven under den anden ; men saa

skimtedes forskjellige mørke gjenstande i en haug et

stykke fremme. Denne gang var det en mig tilhørende

pelsjakke, samt ikke mindre end 3 pemmikanbokser, som

var strøede udover. Det var mer, end jeg kunde klare,

h-er var ikke andet for end at sætte sig ned og vente paa

undsætning. Der jeg sad, kunde jeg nu se hele vort

stolte fartøi og seilet kun som en bitte liden firkantet lap

langt nede paa sletten, det skar endnu afsted i samm.e

retning; men der dreiede det endelig op i vinden, solen

blinkede i blikkasserne, og seilet faldt. Saa kom Kris-

tiansen rækende, og en stund efter de tre andre seilende,

saa det gjøv om dem. De maatte nu tåge et par af vøre

ting ; men som vi skulde lægge dem paa lasten, opdagede

Balto, at ogsaa de havde mistet 3 pemmikanbokser ; det

var for meget værdifuld mad, og de maatte tilbage for at

lede efter dem. Imidlertid ruslede Kristiansen og jeg

afsted udover mod Sverdrup, som vi snart naaede. Og
her ventede vi nu paa de andre, hvilket i den gjennem-

trængende vind og uden noget ly var en tarvelig fornøielse.

Sverdrup fortalte, at han havde seilet friskt væk, fandt,

det gik udmerket, og troede, han havde os to siddende

bagpaa; han kunde jo intet se agterover for seilet. Da
han saa havde seilet en lang stund, blev det ham lidt paa-
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faldende, at det var saa taust med passagererne der agter,

og han gjorde et tilsprang til en konversation, men der

kom intet svar; han seilede endnu lidt, saa forsogte han

sig igjen, nu høiere end før ; men det var fremdeles lige

taust; saa endnu høiere, og saa skreg han, alt han orkede
;

men nei, der var og der blev stille. Det maatte under-

søges, hvordan dette hang ihop, han 1 uffede til, han gik

agterover for at titte bagom seilet ; men lidt lang blev

han nok i ansigtet, da der ingen fandtes ; han forsøgte at

se gjennem snefokket den vei, hvorfra han var kommen,
det forekom ham, som han kunde øine en sort prik langt

agterud— det var min ubetydelighed, siddende paa de

tabte blikkasser— og saa laarede han seilet, hvilket ikke

var noget let arbeide i vinden, og gav sig til at vente.

Men det vårede og det rak, før de andre kom
; det var

saavidt vi kunde skimte skuden gjennem snefokket; men
der var intet seil paa den, og af karene kunde vi intet se.

Endelig øinede vi dem som smaa, sorte punkter langt

oppe i bakken. En stund efter blev seilet heist, det

voksede og voksede, og snart var de hos os.

Vi surrede nu vøre kjælker endnu bedre sammen og

lasten forsvarlig fast, foråt ingen gjentagelse af dette

skulde kunne gaa for sig. Saa fæstede vi paa kjælkerne

agter nogle tauge til efter behag at holde os i eller binde

os fast med, mens vi stod paa skierne. Paa den vis gik

det ypperlig, og det var i sandhed en glad skifærd.

Efter en stunds forløb blev Sverdrup fornøiet af at

være foran, og jeg byttede plads med ham. Vi fik nu

flere lange og sterke fald samtidig med god vind, det skar

afsted som udfor en brat skibakke, og det vårede time efter

time. At staa foran og styre var spændende, det gjaldt

at holde tungen bent i munden, som det heder, fremfor alt

H
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maatte man ikke falde ; thi hvis det skede, vilde det hele

las i lynende fart suse over en, man vilde komme under

meierne og bli skuret med udfor og kunde prise sig lykke-

lig, om man kom fra det uden at være helt radbrækket.

Noget sligt maatte ikke hænde, der maatte gives agt paa

hver bevægelse, hver muskel var spændt, skierne sluttedes

godt sammen, haanden fattede sikkert rundt styrestangen,

øiet speidede ufravendt forover, man bar af for de værste

fokskavler og lod det forresten suse til, mens man hoppede

paa skierne hen over skavletoppene.

At holde maaltid var den dag ingen behagelighed, og

der gjordes saa lidet deraf som muligt.

Just som vi seilede pa^ det bedste ud paa efter-

middagen, lød der et jubelskrig fra skuden agterud, det

var især Bal tos stemme, som raabte : »Land forud!«

Og ganske rigtigt, gjennem snefokket, som netop var lidt

lettere, skimtedes over snefladen i vest en lans^ao^tis:, mørk

fjeldtop og syd for den en mindre. Der blev nu glæde

paa os alle, det maal, hvorfor vi saa længe havde kjæm-

pet, øinedes endelig.

Denne tildragelse skildrer Balto paa følgende vis:

»Om kvelden, da vi holdt paa at seile, fik jeg langt

i vest øie paa en sort flek. Jeg stirrede og stirrede, indtil

jeg saa, at det virkelig var bar mark. Saa raabte jeg til

Dietrichson : Jeg ser bar mark ! Dietrichson var straks

færdig til at raabe til de andre, at Balto saa bar mark i

vest. Hurra, Hurra! Og nu er vi glade derover, at vi

kom til at se dette syn, som vi saa mange gange havde

ønsket at faa se, og vi fik nyt mod og haab om at komme
lykkelig over dette isberg uden skade ; thi det er det

største af dem, som findes. Skulde vi have tilbragt flere

dage til i isen, er jeg bange for, at det havde gaaet galt
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med nogen af os. Straks Nansen hørte dette, stansede

han og Liddelte 2 stykker kjødsukkerlade til hver af os.

Vi havde altid for skik, hver gang vi rak frem til et sted,

som vi længe havde længtet efter at komme til, at spise

af det bedste, vi havde. Saaledes da vi naaede iland fra

havisen, da vi kom til Umivik, da vi naaede høieste punkt

af Grønland, ogsaa da, da vi saa vestkysten, og saa til

SEILADS PAA INDLANDSISEN (19 SEPTEMBER)

(AfA . Bloch efter et icdkasi nfforfatteren)

slutten, da vi naaede snebart land paa vestkysten, dette

gode var nemlig først syltetøi, amerikanske havrekjæks,

smør.«

Det land, vi først saa, laa lidt nordenfor den retning,

hvori vi hidtil havde styret, men jeg satte dog kurs paa

det, saameget mer som isen i den retning saa ud til at

være lavest.

Snart efter var landet atter skjult i snefokket, vinden

tiltog, og med den klos i ryggen bar det hele efter-
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middagen fremover, uden at vi saa noget mer af landet;

skraaning efter skraaning til hagelagdes, og det gik »gloria<s

som vi udtrykte os,_ naar det gik usedvanlig godt, hvilket

sjelden hændte.

Ud paa eftermiddagen var en stund lændet temmelig

fladt og vinden lidt løi, men som det led paa kvelden,

øgede den igjen, skraaningen blev sterkere, og med vildere

og vildere fart suste det afsted, mens snefokket tiltog. Det

begyndte allerede at skumre sterkt, da jeg pludselig gjen-

nem fokket fik se noget mørkt paa sneen fremfor mig.

Jeg tog det for en almindelig ujevnhed, og ikke ænsende

det, skar jeg bent paa. I næste øieblik opdagede jeg paa

nogle skridts afstand, at det ikke var saa, i samme nu

kastede jeg rundt og løb skuden op i vinden ; det var paa

hoi tid, vi stod just paa kanten af en bred spræk ; lidt læn-

gere, og vi vilde maaske have forsvundet for ikke mer at se

dagens l3^s. Af al magt skreg vi til de andre, som kom sei-

lende efter, og de fik ogsaa luffet til. Bal to siger herom :

»0m kvelden, da vi holdt paa at seile, klokken kunde vel

være halv otte, og det var temmelig mørkt, saa vi, at Nan-

sen, som seilede forud paa ski, vinkede heftigt til os og

raabte høit : »Seil ikke hid, stedet er farligt!« Vi, som

holdt paa at komme i fuld fart og havde ondt for at stanse

farten, maatte holde paa skråa og kaste os selv paa siden.

I det samme saa vi straks foran os en forfærdelig isspræk,

som var nogle loo meter dyb.«

Om denne seilads siger jeg i min dagbog videre

:

»Det var den første spræk, men den var rimeligvis ikke

alene, vi maatte være belavede paa at møde flere. Man
blev nu lidt betænkt ved at seile mer den kveld ; men
jeg fandt det for tidligt at lægge op, vi maatte nytte

vinden. Jeg spændte mig derfor fra kjælkerne og gik
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iforveien for at undersøge isen, mens Sverdrup overtog

styret, og seilene blev mindskede paa begge seilere, som

maatte holde sig et stykke efter mig.

» Vinden var saa sterk, at den hjalp godt; jeg kunde

staa paa skierne lange stykker uden at røre benene, og

det jog hurtig frem paa den vis. Hvorgrunden saa upaa-

lidelig ud, maatte jeg gaa forsigtig tilverks og stadig føle

foran mig med skistaven, om der ikke var hul grund under

nysneen. Naar saa var tilfældet, blev der gjort tegn

til de andre, at de maatte komme en anden vei, hvor

jeg fandt sikker grund. Trods denne forsigtige frem-

gangsmaade havde det dog nær hændt, at Sverdrup,

Kristiansen og kjælkerne var forsvundne, hele grunden

styrtede ned lige bag dem, just som de var komne over

en spræk, de ikke vidste om. Imidlertid tog vinden til,

og seilene maatte flere gange mindskes, foråt skuderne

ikke skulde komme for nær indpaa mig. Da sulten ende-

lig gjorde sine krav gjældende, uddeltes .2 kjødbeskjøiter
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tilmands, vi gjorde dog ingen stans i den anledning, de

maatte spises paa farten.

»Det mørknede hurtig, men fuldmaanen kom op, og

den lyste godt nok gjennem snefokket, til at jeg kunde

se at undgaa de værste sprækker. Det gjorde et sælsomt

indtryk at se de to skuder komme susende efter med de

brede vikinCTe-lio-nende seil mod den store maaneskive over

den ensformige hvide flade.

» Stedse bar det afsted med større fart, mens isen blev

vanskeligere, og jeg kunde gjennem maaneskinnet øine

endnu værre forud. I næste øieblik var jeg der, det var

masser af sprækker, men de var fyldte med sne og derfor

som regel ufarlige. Af og til føltes jo med staven hul

grund under, men sprækken var smal, og kjælkerne gled

over. Saa kom der en bredere spræk, og jeg øinede et

mørkt og bredt svelg ikke langt borte. Jeg stansede,

nærmede mig forsigtig paa den glatte is, hvor der nu

næsten ikke fandtes mer nysne, og saa ned i en dyb og

mørk slugt. Bortenfor skimtedes spræk efter spræk som

dybblaa striber, der alle løb i samme retning tvers paa vor

kurs. Jeg gjorde nu tegn til de andre at stanse, her var

ingen fremkomst, og vi maatte slaa telt. I vest kunde vi

nu se landet mod kveldshimmelen, som endnu viste en

lysning af den svundne dag. Det var det samme land,

som vi havde seet første gang, men det tonede sig nu høit

over himmelranden, og ved siden af i syd var en hel lang

landstrækning steget op over isfladen.

»At faa teltet op i den sterke vind og paa den glas-

haarde is, hvor der intet fandtes at fæste bardunerne i,

var et vanskeligt arbeide, krogene vilde ikke holde, og vi

maatte med øksen hugge hul for skistavene, foråt bardu-

nerne kunde fæstes i dem. Endelig, efterat vi havde
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frosset mer end sedvanlig, kom teltet op, og vi kunde

krybe ind i nogenlunde læ. At koge noget havde vi den

kveld ingen lyst paa, dertil var vinden for følelig selv inde

i teltet, det lovede festmaaltid, som skulde feires, naar vi

fik se bart land, og hvortil vi havde glædet os meget, blev

opsat til næste morgen. Vi delte, hvad vi havde igjen af

schweizerosten, mellem os og krøb i soveposerne, for-

nøiede med den dags gjerning. Kommen i posen fik jeg

først føle, at jeg under seiladsen havde frosset bort fingrene

paa begge hænder. Nu var det for sent at gnide dem
med sne, de var allerede begyndt at tine op, og smerterne

var den nat næsten uudholdelige, indtil jeg sov fra dem.«

Tidlig om morgenen for jeg pludselig op, erindrende,

at jeg havde glemt at trække uret; uheldigvis havde Sver-

drup gjort det samme, vi tråk dem nu, men det var for

sent. Dette var naturligvis meget uheldigt for vore

stedsbestemmelser efter den dag; dog gjorde det mindre,

da vi var kystfjeldene saa nær, at vi med nogenlunde

nøiao^tio-hed kunde slutte os til vor læno-de.

Da vi stak hovedet ud af teltet, saaes hele landet søn-

denfor Godthaabs-fjorden udbredt for os ; det var et berg-

fuldt og ulændt land med mange høie nuter og toppe.

Mindes du første gang, du som barn saa høifjeldet ligge

blinkende med jøkler og fonner foran dig, mindes du, hvor

den drog, hele denne ukjendte verden, ja da vil du ogsaa

forståa, hvordan vi følte det ved synet af landet her. Vi

var som børn, der trængte sig noget op i halsen paa os,

mens øinene fulgte dalene og forgjæves ledte efter et blink

af havet. Det var et vakkert land, vildt og storslaaet,

just lig Norges vestkyst. Oppe i fjeldene laa nysneen

strøet udover, men ned mellem dem skar sig mørke kløf-

ter; i bunden af disse var fjordene, vi kunde ane dem.
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men saa dem ikke. At komme frem over dette land til

Godthaab saa alt andet end let ud.

Vi tog vort festmaaltid i ro og mag den morgen, kogte

the »en masse« og spiste mysost med havrekjæks over en

lav sko. Det var først sent ud paa formiddagen, vi kom

os flot. Vi havde om natten seilet os ind i et stygt,

UDFOR BAKKE
(E/ier et oiebliks-fotografi)

sprækket lænde og maatte holde sydefter for at undgaa

de værste sprækker og komme over paa bedre is. Ny-

sneen var i hele den strækning. vi den dag gik igjennem,

tildels føget sammen i fonner, især var dette tilfældet i alle

ujevnheder, mens den paa andre steder var føget bort og

lod den haarde, glatte isoverflade ligge bar.

Efter en stund kom vi til en vældig, lang bakke, som vi

maatte udfor. Sverdrup og jeg stod paa skierne, og det

gik strygende; men kjælken var slem at styre, og svære

sprækker havde vi paa begge sider; tilsidst maatte vi

bekvemme os til at spænde skierne af. Det gik nu ret

udover bakken, mens vi selv stod paa siderne og skrub-
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bede og bremsede, som bedst vi kunde, for at undgaa

sprækker; især var lapperne uvørne og agede udover med
lynende fart. Lidt længere frem traf vi paa blankis, som

var helt vanskelig at gaa paa, og som lod til at være en

stor tilfrossen indsjø. Paa den anden side denne kom vi

igjen i utryg is ; efterat vi her flere gange havde faldt med
benene ned i sprækker, fandt vi det bedst at tåge skierne

paa, man kunde da gaa tryggere ; de gav en større bære-

flade paa de usikre steder. Engang saa det dog stygt ud,

vor kjælke kom langsefter en spræk, og den ene mei skar

igjennem sneskavlen, som dækkede den. Det begyndte

allerede at briste langsefter hele kjælken, da vi i sidste

øieblik fik draget den op paa tryg grund. Ravna og Balto

gik det næsten værre, engang de skulde forsøge en kortere

vei end den, Sverdrup og jeg havde tåget, og de kom ud

paa en endnu bredere spræk, hvor hele den ene mei skar

igjennem og kjælken næsten kantrede ; det var med yder-

ste nød de klarede sig. Jeg var selvfølgelig »knagende«

sint og skjældte dem ud, fordi de ikke fulgte vore spor,

»var det ikke nok, at de, som gik først, udsattes for den

slags ? « Kristiansen havde ogsaa paa et hængende haar

mistet sin kjælke ved en lignende leilighed.

Om eftermiddagen røg det op med haglveir og

storm fra syd-syd-ost. Haglene piskede os i ansigtet, og

kjælkerne kastedes stadig tvers af stormen, saa de blev

yderst tunge og slemme at trække ; især var Sverdrups og

min kjælke vanskelig, da lasten var saa stor og høi paa

den og følgelig havde saa meget vindfang. Staalkjølene

under meierne vilde været gode at have nu, men, som om-

talt, blev de ødelagte af den ujevne is nær østkysten.

Om kvelden stansede vi paa en liden flade, hvor der

just var lidt sammenføgen nysne, hvori vi kunde ramme
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skistavene ned, og hvor det saaledes var let at reise

teltet.

Vi havde oprindelig smigret os med det haab at

komme land betydelig nær, om ikke naa det den dag;

men deri blev vi sterkt skuffede, og det forekom os, at vi

var li<Te lanQ-t fra det om kvelden.

Den næste dag fik vi sneveir, og intet kunde øines

af landet, ei heller af isen onikring os ; vi gik saaledes frem

næsten i blinde, det var umuligt at se, hvor der var mest

farbart.

Henimod middag stansede vi for om muHgt at faa en

middagshøide. Solen tittede nemlig lidt frem gjennem

sneskyerne, og det var af høieste vigtighed at faa vide,

hvor vi var. Den foregaaende middag var jeg kommen
for sent, da jeg tog feil af tiden

;
jeg havde jo, som omtalt,

glemt at trække uret. Heldigvis var solen netop saa

længe synbar, at jeg fik høiden og beregnede bredden til

64° 14' n. br. Dette var lidt længere nord, end jeg havde

ønsket
;

jeg havde styret for nordlig under seiladsen,

efterat vi fik land isigte, og nu skulde vi komme til at bøde

flere dage derfor. Havde vi holdt den oprindelig bestemte

kurs, kunde vi sandsynligvis have seilet lige ned paa

landet.

Med sydlig kurs drog vi nu afsted. Ud paa efter-

middagen kom vi oppe paa en høideryg ind mellem saa

forfærdelige sprækker, at vi var glade ved at drage unda

og sydover saa hurtig som muligt. Her kom vi ned paa

taalelig jevn is i bunden af en dal mellem to rygge, som

paa alle kanter var gjennemfurede af sprækker. Dalen

snævredes til forover, og vi kom tilslut frem i en slugt,

hvor de 2 rygge næsten mødtes, og hvor der var et sterkt

fald udover med en uhyggelig sønderreven is. Her saa
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det omtrent ufremkommeligt ud, og det kunde ikke nytte

at rykke længere frem i dette usigtbare veir, ingen vidste,

om vi ikke allerede havde oraaet for langt.

Det bestemtes da, at Ravna, Balto og Dietrichson

skulde slaa telt, mens Kristiansen, Sverdrup og jeg i mel-

lemtiden tog en vandring ned i den ujevne is for at se, om
der var fremkomst. Balto, som var udnævnt til underkok,

fik endvidere ordre til at sætte kogeapparatet »i sving«,

koge god varm ertesuppe og have varmt vand i det øverste

kar, saa vi efter maden kunde faa os en citrontoddy, og

alt dette maatte han have færdigt, til vi kom tilbage.

Vi tre, som skulde gaa, fik snart alpetauget bundet

om livet paa os og drog saa ivei nedigjennem. Isen

var usedvanlig slem og tung, det var skarpe iskanter og

kløfter alt ihop, men den var dog ikke farlig, da kløfterne

som regel ikke var dybe.

Stor var min forbauselse, da vi havde gaaet et stykke,

og jeg fik øie paa en liden mørk fiade nede imellem nogle

snedækte isrygge. Det saa livagtig ud, som det var vand
;

men det kunde jo ogsaa være is, og jeg sagde derfor intet

til de andre. Men da jeg kom derhen, stak staven deri

og saa, det var blødt, da kjendte vor glæde ingen grænser.

Vi kastede os ned, lagde munden til vandfladen og sugede

i os af hjertens lyst ; efter en maaneds liv med knappe

vandrationer var det en ubeskrivelig nydelse at have over-

flod; hvor mange liter vi dengang satte tillivs, skal jeg

ikke kunne sige, men faa var det ikke. Vi kunde forme-

lig kjende, hvorledes maverne svulmede. Saa drog vi

videre lidt tungere end før. Vi havde ikke gaaet langt,

før vi hørte nogen raabe, og fik nu se lille Ravna komme
springende, alt han orkede. Vi ventede paa ham, rædde

for, at der var noget galt paafærde. Snart naaede han os,
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Og jeg blev nu ikke lidet glad ved at høre, at han kom

blot for at hente vægerne til spirituslampen ; dem pleiede

jeg nemlig at gaa med i lommen for at holde dem tørre.

Jeg var meget spændt paa at faa vide, om Ravna havde

seet våndet ; thi han var den værste af os alle til at drikke

vand, naar han slåp til, og jeg var halvt bange for, at han

nu skulde drikke sig fordærvet. Tilsidst kunde jeg ikke

bare mig for at spørge ham, om han havde seet det. Jo,

han havde nok det, men han havde ikke tid at drikke da,

nu skulde han tåge sin mon igjen, og dermed » tassede

«

han afsted ;
— aa du slette tid, hvor han har drukket

!

Vi fortsatte imidlertid vor vandring og kom nu ned i

det ujevneste og ufremkommeligste islænde, vi indtil da

havde seet. Alt, hvad jeg kjendte fra kaptein Jensens be-

skrivelse af ujevn is, havde intet mod dette at sige. Al-

deles ufremkommeligt var det jo ikke; men isrygge, den

ene skarpere og mer utilgjængelig end den anden, strakte

sig i alle retninger med dybe kløfter imellem, og hyppig

var bunden af dem fuld af vand, hvorpaa laa tynd is,

som man faldt igjennem. Det var allerede begyndt at

skumre sterkt, da vi endelig vendte hjemover. Vi blev

elendig udarmede af at bryde os vei gjennem nysneen i

dette ulænde, og det var ikke uden glæde, at jeg langt

om længe i afstand fik øie paa teltet. Da vi kom forbi

vor første vandpyt, maatte vi igjen tåge os en god sup
;

vi laofde os ned og^ lød nu våndet i rio^elisf mæno-de strømme

ned gjennem vøre struber; det isede i panden, men det

fik ikke hjælpe, det var rent himmelsk for en gangs skyld

at drikke sig rigtig utørst.

Da vi kom til teltet og traadte ind i det lille rum, hvor

vøre kamerater sad paa hug rundt kogeapparatet, slog en

liflig duft af varm ertesuppe os imøde. Balto var meget
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stolt over at have holdt sig min ordre efterrettelig til punkt

og prikke, han havde alt varmt og færdigt til at spises.

Hvorledes de andre havde havt det, mens vi var borte,

skildrer Balto paa følgende vis:

»De andre tre drog afsted med taug om live^; for at

se ud vei, vi tre, jeg, Ravna og Dietrichson, blev tilbage

for at sætte op teltet, og jeg skulde koge ertesuppe, thi

jeg var kok. Jeg tog da frem kogemaskinen, men op-

dagede saa, at der ingen væger var, Nansen havde dem i

lommen, Saa sendte jeg Ravna afsted efter Nansen for

at faa fat i væger. Da Ravna kom tilbage til os med
vægerne, fortalte han, at han havde fundet vand og drukket

maven fuld deraf. Da jeg hørte det, greb jeg en tom

blikkasse og løb i et sprang, til jeg naaede vanddammen,

og kastede mig ned og dråk. Af og til maatte jeg løfte

hovedet op for at puste lidt, og saa til at drikke igjen.

Det smagte mig akkurat som sød melk; thi vi havde dag

for dag været uden vand i en hel maaned. Saa fyldte

jeg blikkassen og bar den til teltet. Straks jeg kom til

teltet, kastede Dietrichson sig ned ved blikkassen og dråk,

saa meget han orkede. Blikkassen var stor, men det var

ikke mere end, at der saavidt blev nok igjen til ertesuppe-

komin^en. Fra den daq; fandt vi vand nokoveralt.«

Ja, vi mindes nok alle den 21 september, da vi første

gang fik vand.

Saasnart vi var komne ind i teltet, vårede det ikke

længe, inden den herlig duftende suppe skjænkedes rundt

i kopperne, og vi langede til maden med mer end vanlig

appetit, og det vil sige meget. Nu kunde ogsaa Ravna

spise, han paastod altid tidligere, at han ikke kunde spise

ordentlig, fordi han ikke fik drikke sig utørst ; af den

grund sparede han ogsaa op af sine rationer, og han
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kunde hyppig ærgre os andre med at tåge frem en 4 eller

5 kjødbeskøiter paa en gang og vise os, saa vore tænder

selvfølgelig løb i vand. Sagen var antagelig den, at hans

lille krop ikke trængte saa meget mad som vore store.

Efter kveldsmaden serveredes citrontoddy, som lagedes af

citronsyre, et par draaber citronolje og sukker i varmt

vand ; den smagte aldeles ubeskrivelig, som vi laa der i

soveposerne og nød den i lange drag. For min egen. part

havde jeg ikke paa længe følt mig saa træt, og med de

andre var det neppe stort bedre. At stampe i den løse

nysne til op over knæerne tager paa benmusklerne. Men
slige kvelder efterpaa i teltet sænker der sig en følelse af

usigeligt velvære over en, og over alle dagens møier og

besværligheder lægger sig et glemselens slør.

En iiden lysestump, den sidste vi har, oplyser, saa

længe vi spiser, det lille rum, saa er vi færdige, alt er sat

istand for næste morgen, lyset slukkes, hovederne puttes

helt ind under hætten paa soveposen, og snart vugges vi

mod drømmenes land.
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Om morgenen den 22 september for frokost, mens

Balto kogte theen, tog Sverdrup og jeg en tur op paa

isryggen søndenfor teltet. Den var gjennemfuret paa

tvers af bundløse, brede sprækker. Engang faldt jeg

gjennem en snebro, men sprækken var saa smal, at jeg

fik tag paa begge kanter og straks kom mig op igjen.

Fra toppen af ryggen havde vi en god udsigt over isen

omkring; — den saa ud til at være tungt fremkommelig

overalt, sprækkede isrygge gik i vestlig retning og vel-

tede sig udover mod selve isfjorden, Kangersunek, som vi

nu kunde se maatte ligge ret foran os ; vi havde før været

i tvil om, hvad det kunde være for en dal eller fjord.

Derved fik vi god greie paa, hvor vi var, og forstod, at vi

var komne netop en mil eller saa nordenfor der, vi øns-

kede. For at komme lettest frem maatte vi antagelig

endnu en stund holde vestover mod fjorden og saa

muligens længere fremme søge mer sydpaa.

Vi vendte tilbage til teltet, hvor en liflig duft af the

slog os imøde. Efter frokosten drog Sverdrup og jeg

foran paa ski for at se ud vei, mens de andre skulde

komme efter os, saa langt de kunde, med de 4 kjælker;

men hvis de naaede den sidste isryg, som da kunde

sees, skulde de stanse. Vi holdt nordenom det lænde, vi

havde været nede i den foregaaende kveld, og da vi havde

*) Af Nansens : Paa Ski over Gronland.
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OVER EN ISSPRÆK

helding og vind med os, gik det strygende udover med
Sverdrup og mig paa vore glatte egeski.

Vi kom saa langt, at vi kunde se ned i fjorden, som
var fyldt af kalvis. Fremdeles var isen nogenlunde bra;

men saa kom sprækkerne. — I begyndelsen gik de alle i

samme retning, og vi kom over en god del ; derefter kom
der imidlertid et fuldstændig umuligt lænde, hvor ga-

bende, dybblaa svelg skar hverandre i alle retninger;
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isen stak op imellem dem som smaa firkantede øer i et

lufthav. Mer sønderreven is kan neppe findes, al frem-

komst var her umulig.

I en tilfrossen spræk krøb vi i læ for den bidende

1-

k

T"
1

•

GJENNEM UJEVN IS. 23 SEPiEMBER

vind og spiste vor middag, mens solen gjorde sit bedste

for at gjøre vor tilværelse behagelig.

Paa tilbageturen havde jeg det held, da jeg faldt ned

i en spræk, at bli hængende under armene. Skjønt

sprækken var smal netop paa det sted, var det ikke

ganske let at komme op igjen med skierne paa den glatte

iskant; jeg var desuden alene, Sverdrup var paa en anden

kant kommet forud. Efter lidt sprællen kom jeg dog

atter paa sikker grund. Underlig nok faldt vi aldrig dy-

bere.

Vi havde ikke gaaet meget langt tilbage, da jeg fik

I
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øie paa vort brune telt i nord for os just paa den isryg,

som var bleven udpeget til at gjøre holdt paa. De andre

var ankomne for omkring \ time siden og havde straks

faaet kaffekjedlen »i sving«, vi var jo nu nær vestkysten,

og det toges da ikke saa nøie med kaffeforbudet. Det

vårede imidlertid en stund, før den blev færdig, hvilket

ikke var saa dumt, da lidt hvile efter vor skitur gjorde

godt. Da kaffen var drukket, toges teltet ned, og kursen

sattes sydefter, foråt vi kunde komme paa sydsiden af den

isstrøm, som skyder ud i fjorden, og som vi havde været

nede i. Isen var i begyndelsen god, og det gik hurtig

frem, uagtet vinden af og til gjorde sit bedste for at kaste

kjælkerne tvers for os. Ud paa kvelden, da det allerede

var begyndt at skumre noget, kom vi imidlertid til en ryg

med sterkt kløftet is. Her maatte der sees ud vei, før vi

gik videre, og vi slog derfor telt for at vente til næste dag.

Mens kveldsmaden blev tillaget, tog et par af os en tur

fremover. Isen saa unegtelig styg ud, endnu styggere

end den, vi var nede i den foregaaende kveld, men vi

kunde dog ved at se os for finde nogenlunde fremkomst,

og ryggen var heldigvis ikke bred.

Den følgende morgen (23 september) gik Sverdrup ud

paa ny speiding og vendte tilbage med forholdsvis gode

etterretninger; isen var ikke saa slem, som den ved første

øiekast saa ud til, det var endog muHgt, naar vi gik tre

og tre om kjælkerne, at komme frem uden at maatte

bære dem.

Saa brødes leir, og vi begyndte den møisommeligste

del af vor isvandring. Paa mange steder maatte kjæl-

kerne løftes op over de bratte og høie isrygge, udfor

maatte den ulykkelige, der gik bag, holde igjen, hvad

hans kræfter formaaede, men 2:led han, saa rendte han oo^
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kjælken i benene paa dem, som gik foran, og kjælke o^
mennesker raste udfor. Paa flere steder var vi imidlertid

saa heldige at finde tilfrosne elve, som dannede eanske
gode, skjønt noget krogede veie mellem hoie, bratte

isvægge. Paa et sted kom vi gjennem en kløft, netop
bred nok til at slippe os frem. I bunden gik en bæk, som
ikke var fuldstændig tilfrosset, og hvor våndet rak os

langt op paa læggene.

Endelig naaede vi ud paa eftermiddagen over den

GJHNNEM UJEVN IS. SVKRDRU? GRUBLENDE OVER LIVETS BESVÆRLIGHEDER.
23 SEPTEMBER

{E/ter etfotografi)

værste is, og vi kunde nu atter trække hver vor kjælke.

Siden blev isen endnu bedre ; men vinden var slem oe ka-

stede stadig kjælkerne tvers. Efterat vi var komne et

langt stykke frem, opdagede jeg paa isen et jøkelgjærde,

en saakaldt midtmoræne, som strakte sis: i østlio- retnino-
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op fra det bare land. Dette mente jeg maatte ligge paa

o;rænsen mellem to isstrømme, saames^et mer som det laa

i en sænkning; og da vi ikke kunde indse nogen fordel

ved at komme ind paa en ny isstrøm, besluttedes det at

søge ned paa bart land nordenfor jøkelgjærdet. Der blev

slaaet telt, Balto sendtes ud for at iinde vand til kaffe.

» ENDELIG XAAEDE VI UD PAA EFTERMIDDAGEN OVER DEN VÆRSTE IS «

mens to af os tog en tur nedover mod landet for at se paa

isen. Vi havde ikke gaaet langt, før vi forstod, at der her

maatte være fremkomst. Det saa ud til, at vi var komne

over paa sydsiden af den isstrøm, som skjød ud i Godt-

haabs-fjorden, da isfladen sænkede sig sydover eller rettere

ned mod det land, vi havde foran os. Vi vendte tilbage

med disse trøstelisre efterretnino-er, osr kaffe blevnvdt i det

bedste humør. Udsigten til atter at faa fødderne paa

bart land var nu ikke saa fjern, og den kunde nok gjøre

hugen glad. Snarest muligt brød vi op, og med vinden i
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»JEG VAR IKKE KOMMEN LANGT, DA JEG BEFANDT MIG PAA KANTEN AF EN

ISSKRÆNT «

(,AfA . Bloch e/ter etfotografi)

ryggen gik det let udover den forholdsvis jevne is, hvor

sænkningen til sine tider ikke var ubetydelig. Vort haab

om allerede den kveld at naa land blev dog skuffet, det

begyndte snart at mørkne, og vi maatte stanse ; dog var

vi veltilfredse med den dags bedrifter, vi var naaede læn-

gere, end vi havde troet det muligt om morgenen.

Den næste morgen (24 september) tørnede vi tidlig ud

og begyndte vandringen med det faste forsæt at naa land

den dagr. Det oik raskt frem, sænkninoen var tildels

temmelig sterk og hjalp os godt, vinden var ogsaa med,

isen let fremkommelig, og alt var lovende og let. Et

stykke frem blev det nødvendigt at se lidt forud, da isen

blev noget ujevnere. Jeg gik nedover og var ikke kom-
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men langt, da jeg befandt mig paa kanten af en isskrænt,

som faldt ned mod et lidet isbelagt fjeldvand, hvorfra en

fjeldkloft med en elv skar sig nedigjennem landet paa den

anden side;— lige under mig lidt til høire flød isen ganske

jevnt og stenbesaaet over i stenuren. Her var i sandhed

let fremkomst oa^ isen Q-od den hele vei. Det vårede da

heller ikke længe, før alle mand befandt sig paa skrænten

og nød synet af barlandets nærhed. Og saa satte vi ud-

over denne sidste skraaning. Den var brat, den bratteste,

vi endnu havde havt, og det gjaldt at holde igjen ; men

det gik lystelig, og snart var vi nede paa våndet under

bræen;— indlandsisen laa for altid bag os.

Vi drog tvers over våndet mod elveoset paa den anden

side ; der var isen ikke sikker, men ved forsigtighed slåp

vi uden noget koldt bad ind til stenene, spændte isbrod-

derne, som vi havde brugt de sidste dage, af og sprang

lette som rener afsted ind over landet. Ord kan umulig^

beskrive, hvad det var for os bare at fole jord og sten

under fødderne, den velvære, der rislede gjennem os ved

at kjende lyngen b3ie sig under saalen og at kjende en

vidunderlig duft af græs og mos. Bag os laa indlands-

isen, sænkende sio; ned mod våndet i en lano- kold oo- orraa

skraaning; men foran os laa barlandet. Ned gjennem

dalen saaes aasryg bag aasryg som bølge efter bølge

udover mod himmelranden — ad denne vei bar det til

fjorden.



'-^ -^t: LÅ^*^

BAADEN KLAR TIL AFREISE

KAPITEL IX

SJØREISEN I »DEN HALVE BAAD« ANKOMST TIL GODTHAAB *)

Den næste morgen (29 september) bar vi baaden

udover øren til sjøen. At stampe sig frem med den over

den seige lere var værre end nogensinde, fedderne sank

i, sugede sig fast og virkede som stempelen i en luft-

pumpe for hvert skridt. Omsider rak vi til sjøkanten

02: lao-de baaden fra os for at Q;aa tilbace oq- hente vore

øvrige sao-er. Der var masser af maaoer herude, vi havde

Q^lædet os ved udsio^ten til at faa fersk mad, men uheldis;-

vis holdt de sig paa altfor ærbødig afstand. Da vi havde

faaet mer end nok af leren, foretrak vi at bære resten af

vore sager over det ulændte land. Som jeg kom udover

mod baaden igjen, fik jeg se, at den laa og flod langt ude

paa sjøen ; denne havde nemlig i mellemtiden steget og

*) Af Nansens : Paa Ski ove?- Grenland.
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havde sat hele den yderste del af øren under vand. Uag-

tet vi havde lagt baaden lans^t fra vandkanten, havde

Sverdrup heldigvis været saa omtænksom at gjøre den

fast til en stok og ramme denne ned i leren. Mens jeg

bar vore sager frem til en odde ved sjøen, vadede Sverdrup

ud til baaden og roede den ind til det samme sted, og saa

var da endelig efter et døgns antrengelser ogsaa denne

hindring overvunden, og vi var komne frem til aabent

farvand.

Vi spiste vor middag og stak ud paa vor første sjøreise,

som gjaldt intet mindre end nordsiden af fjorden, hvor vi

agtede at holde langs landet udefter. Vi opdagede nu til

vor glæde, at baaden ikke var fuldt saa tungroet, som vi

havde ventet. Det kunde vistnok ikke sio-es at være

nogen hurtigroer, men vi kom dog frem og naaede

over fjorden paa en efter vor mening merkelig kort tid.

Tæthed hørte imidlertid ikke til dens dyder, den lækkede

slig, at den gjerne maatte øses med en af vore kopper

hvert tiende minut.

Den bugt, vi her havde indenfor os, var, efter vore

begreber, ualmindelig vakker, med en blid, stille dal op-

igjennem, omgivet af langbratte, brune lier, runde, lave

høiderygge med flyer, i det hele et land, som maatte egne

sig ypperlig for renjagt. Tilgiv os, poetiske læser, men
alt, hvad der kunde bringes i forbindelse med mad og

vildt, var det, som interesserede os mest, og som vi helst

saa som skjønt i naturen.

Saa holdt vi udover langs Ameragdlas ^) stupbratte

nordside og lagde tillands om kvelden paa et sted, hvor vi

kunde faa baaden op og finde nogenlunde sovepladse,

hvilket ikke lod sig gjøre overalt der. Vi var ikke komne
*) Saa kaldes den inderste arm af Ameralikfjorden.



De punkterede linier viser Nansens Skireise over Grenland (fra Umivik til Godthaab — under de Polarkredsen).
Ligeledes Pearj-s og Astriips reise {fra Smith Sund til Independence Bugten over den Sede bredde-rrad')
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lånet den dao-; nien vi var allio-evel fornøiede ved atter at

færdes ved sjøen. Hvad der gjorde os mest glade, var

dog det, at vi nu efter 46 dages faste paa tørret kost

skulde faa ferskmad og faa spise os helt mætte. Jeg

havde nemlio: under vor baadtur skudt 6 af de store blaa-

maager (Larus giaucus).

Vi bestemte os til at tåge 2 af disse svære fugle hver

tilkvelds. De blev flaaede og puttede 2 ad gangen i gry-

den og kogte en liden stund, Sverdrup blev engang siden

spurgt, om vi rensede dem godt. »Aa, jeg ved ikke,«

sagde han, »jeg saa nok, at Nansen karrede noget ud af

dem, formodentlig var det noget af tarmene, og resten gik

vel ud i suppen. « Om de smagte.^ »Ja, bedre mad har

jeg aldrig spist. « Vi sled fuglene istykker med tænder

og klør, saa godt og saa hurtig vi kunde; det vårede ikke

længe, inden de første var forsvundne med hoved, fødder

og alt ; saa tog vi fat paa de næste med mere ro og mere

nydclse og dråk suppen til. Ja, sproget eier neppe ord

nok til at beskrive de to vildmænds velbefindende, som

hin kveld sad ved Ameragdlas nordre bred og grov op i

gryden med fingrene, mens skinnet fra baalet blev næsten

fordunklet af et usedvanligt nordlys. Det flammede baade

i syd og i nord ; men pludselig var det, som der jog en

vældig hvirvelstorm over hele himmelen og drev alle flam-

merne foran sig og sammen i en hvirvlende ildmørje oppe

nær zenit, øiet næsten blendedes af den sterke lysning.

Saa minkede stormen, lyset svandt lidt efter lidt, og til-

slut seilede kun enkelte matte lystaager hen over stjerne-

hvælvet, som atter tindrede med sin forrige glans. Man
stod der undrende igjen, — sligt nordlys har jeg aldrig

seet hverken før eller siden. Og der nede under os laa

fjorden mørk og rolig.
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Den næste dag [^o september) gik det ikke saa godt

som den forrige. Ud paa formiddagen fik vi nemlig

modvind, og den blæste tilskit saa haardt, at vi isteden-

for at gaa frem, gik ti I båge, og vort lille nøddeskal vip-

SKYDNING AF MAAGER FRA SEILDUGSBAADEN

{,A/A . Bloch, tildels efter etfotografi)

pede op og ned paa bølgerne, saa det mest saa ud, som
det vilde vippe os tilbunds. Det var dog en god sjobaad,

der kom ikke en vanddraabe ind til os, naar undtages den

rigdom deraf, som lækkede ind gjennem seildugen i bun-

den; men tung at ro mod vinden varden, vi maatte der-



140 NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

for drage paa land, tåge os en lur og se, om ikke vinden

mod kvelden skulde løie af. Dette hændte virkelig ogsaa,

og vi gik igjen i baaden. Det vårede nu ikke længe,

inden vi kom til »Nua«, den odde, hvor I tivdlek-fjorden

— en arm af Ameralik-fjorden— skjærer nordefter.

I den vakre, stille kveld satte vi over fjorden og naaede

i mørke næsset paa sydsiden. Her krøb vi op for at faa

lidt kveldsmad ; vi fandt imidlertid hverken ved eller vand

og maatte derfor tåge maden kold uden drikke, hvilket jo

forøvrigt ikke var noget nyt. Vi agtede at drage videre

udover natten, men saa tråk det op med uveirstruende

skyer fra vest over det vilde fjeldlandskab med den hvasse

fjeldtop paa nordsiden af fjorden ; det blev saa mørkt, at

det vilde være vanskeligt at komme over did, saaledes

som tænkt ; vi besluttede derfor at bli og sove lidt, muli-

gens vilde maanen komme frem. Som vi skulde bære

baaden op, havde Sverdrup det uheld at falde i våndet,

hvilket ikke er meget behageligt, naar man skal lægge

sig til at sove og ikke har meget at bytte paa sig.

Veiret blev ikke bedre, og vi sov til den lyse morgen

(i oktober), som kom med straalende solopgang og en

svag medvind.

Om formiddagen rak vi over til nordsiden af fjorden,

hvor vi gik iland og lagede os en solid middag med 2

maager tilmands og en suppe, som vel neppe har seet sin

mage; til kraften af maagerne sattes erter og brød, og

den var saa sterk, at vi formelig kjendte, hvor kræfterne

voksede i os, mens vi dråk den i litervis. Vi spiste os

glade og mætte og vel saa det. Paa det sted, hvor vi

havde lagt til, var der heldigvis masser af krækling (Em-

petrum nigrum), og det var en selvfølge, at vi spiste denne

som desert. Den smagte ubeskrivelig velgjørende, grøn-
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sager var sundt, og det havde vi ikke faaet paa længe,

følgelig spiste vi først staaende, saa siddende, men saa blev

ogsaa det for besværligt, og vi lagde os ned ; men nu kunde

vi holde det gaaende utrolig længe. Da vi gik paa land,

var det ganske stille, men mens vi spiste, røg det op med

stiv nordenvind, som stod ind fjorden, og det var ikke

tale om at kunne ro imod den, vi maatte ligge, hvor vi

var, og fortsatte med krækling ; tilslut blev vi saa dovne,

at vi ikke gad plukke dem med hænderne længer, vi vel-

PuV -

VOR RASTPLADS MORGENEN I OKTOBER

(E/ter etfotografi)

tede os nu paa maven op i kræklingtuen og plukkede dem

med munden, og saa søvnede vi, der vi laa, og sov til-

kvelds ; men da vi slog øinene op igjen, hang kræklingen

der, stor, saftig og blaasort, lige foran munden, og saa var

det til at spise igjen, indtil man atter søvnede. Hvis det

er sandt, som det blir sagt, at fraadseri hører til de gro-
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veste synder, maa vi to, som hin dag spiste krækling i

Ameralikfjorden, komme til at lide en uhyggelig straf.

Forøvrigt forundrede det mig, at den ikke kom straks;

vore maver maa have været usedvanlis; tøielioe.

Ved midnat løiede vinden af, og jeg purrede ud. Om
kvelden havde Sverdrup kunnet røre sig saa vidt, at han

fik samlet ved og hentet vand paa gryden for et muligt

nattemaaltid. Der blev kogt i en fart og spist ; kl. i var

vi i baaden og kunde nu med friske kræfter drage paa

aarerne, det bar raskt frem langs landet under de stup-

bratte bergvægge i den ravnsorte nat. Morilden brændte

saa sterkt, at den neppe lyser stort bedre paa sydligere

bredder, aarebladene var som smeltet sølv, og naar de

rørte ved våndet, gnistrede og funklede det med en straa-

lende glans langt ned igjennem.

Den dag saa det ud til, at vi skulde faa lykken med os,

og det var noget, vi neppe var forvænte med ; vi fik et

godt veir uden vind.

I lysningen hørte vi paa et sted, hvor vi hvilede lidt,

masser af ryper kagie i lien lige over os ; det vilde være

let at skyde dem ; men vi syntes ikke. vi havde tid til at

stanse og lægge tillands af den grund ; og saa viste vi da

den heroiske karakterfasthed at ro fra al denne deilige

maden.

Hele formiddagen drev vi paa omtrent uden at stanse.

Paa det stykke, vi da roede, stupte fjordbredden sig saa

tverbrat i sjøen, at det kun paa et par steder var n-iuligt at

komme iland. Ved middagstid nærmede vi os til vor for-

bauselse fjordens munding. Da vi her fandt et næs med

en smuk flad strand, stansede vi. Vort overmod ved at

være komne saa langt frem kjendte ingen grænser. Det

kunde neppe være længe igjen, før vi naaede Godthaab,
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Og i den anledning spiste vi en middag, som endog over-

gik gaarsdagens. Jeg ved, at vi havde adskillig mas med

at komme ud i baaden igjen, og det var ikke uden anstren-

gelse, at jeg kunde bøie mig forover og tåge aaren.

Til vor forbauselse fik vi nu ogsaa medvind, og det gik

ganske raskt afsted om eftermiddagen, trods vor mæthed.

Det eneste merke punkt i vor tilværelse var nu de urime-

lig smale pinder, vi sad paa ; det verkede i angjældende

legemsdel slig, at jeg næsten ønskede, jeg kunde være den

del foruden. Lykken er sjelden udelt her i verden.

Saa kom vi ud af fjorden, og i den herligste solned-

o-ano- saa vi havet, øerne 02; holmerne udbredte foran os.

Himmelens bløde, mættede farvetoner badedes i sjøen,

som vuggede sig om de mørke holmer og skjær, og disse

saa ud, som de svævede frit i et dunkeltgiødende himmel-

rum. Vi stansede at ro, der strømmede over os en følelse

af hjemmet.

Aldeles slig ligger de veirbidte øer strøede ud over

derhjemme, der gaar tanker af havsprøit blandet med

kjælen soldis om dem, og bagenom ligger fjordene. Det

var ikke underligt, at vøre forfædre følte sig tiltrukne af

dette land.

Vi klemte paa at ro nordefter udover kvelden ; men da

strømmen løb sterkt imod, maatte vi tilslut læoro-e til land

paa en odde. Klokken var da saa omkring 9, og naar

undtages en kort frokost og ikke meget længere middag,

havde vi altsaa siddet paa vøre smale pinder i stive 20

timer; det kan ikke negtes, det smagte at strække sine

lemmer paa et bredere grundlag.

Havde middagen været overdaadig, saa blev kvelds-

maden det ikke mindre. For første gang, siden vi forlod

»Jason«, fik vi tåge til os helt efter hjertens lyst uden af-
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veining af vore delikatesser, brød, smør og leverpostei,

især gjorde vi os grundig tilgode af smørret. Og derpaa

til desert saa meget vi orkede af kjødpulverchokoladen, og

det vil sige noget ganske utroligt, vi fandt særlig, at pla-

der af den, indbagte i store smørklumper, smagte fortrin-

lig. Vi dråk vand med sukker og citronsaft til og gjorde

alt vi kunde, foråt intet af dette, vi nu saa længe havde

dægget for, skulde bli bragt frem til folk, hvor det jo blev

aldeles værdiløst

For sidste gang, før vi traf folk og luksus, nød vi nu

disse vidunderlige kvelde ; mens vi sad der paa berget

under den stjerneklare himmel, følte vi det, som vi tog af-

sked med denne natur og dette liv, som vi havde levet os

saa ind i og faaet saa kjært.

Vor reise var nu snart endt, vi havde havt mange uheld

og mange uventede hindringer, men var komne heldige

over dem alle, var komne gjennem drivisen og op langs

landet, over indlandsisen og ud gjennem fjorden paa vor

skrøbeliee baad trods modvind, vi havde slidt haardt oq;

unestelio^ døiet en del ondt for at naa det maal, vi nu var

saa nær, — og hvad følelse havde vi nu? — var det den

lykkelige seiervinders ? For mit vedkommende maa jeg

svare nei ; det var mig umuligt at opdrive andet end en

overdreven følelse af mæthed, og den var jo god nok; men

maalet ?— nei, det havde vi ventet for længe paa, det kom

for lidet uforberedt

Vi krøb sammen i vore pesker paa hver vor lyngflek

oppe paa bergskrænten, og vi sov den bedste søvn, vi paa

lang tid havde havt, hin sidste nat under aaben himmel.

Det var først langt paa dag (den 3 oktober), da vi

endelig reiste paa os, der vi laa; vinden havde allerede

længe staaet sterk opad sundet mod Godthaab og kaldt
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OS til arbeide ; men endelig engang havde vi ingen hast

oof kunde sove 2:odt ud, vi kom tidsnok frem.

Vi spiste vor frokost med de ærligste hensigter om at

gjøre ende paa nisten, vi aad leverpostei og brød, men

især gjorde vi atter et vældigt indhug paa smørret og

chokoladen ; vi maatte dog give det op og stikke tilsjøs.

Ud paa formiddagen naaede vi et lige søndenfor Godt-

haab beliggende næs, hvor vi saa flere eskimohytter og et

stort europæisk hus. Efter hvad vi senere erfarede, var

det Ny Hernhut, en af de faa stationer, som af den tyske

hernhutiske mission er anlagte i Grønland. Da vi plud-

selig fik sterk modvind, bestemte vi os til at gaa overland

herfra til Godthaab, og vi vendte indover mod stranden,

hvor allerede en hel del eskimoer, især gamle kvinder, som

kom mylrende ud af husene, havde stimlet sammen med

et braak og en snak og med de samme eiendommelige

fagter, som vi allerede havde seet en del af paa østkysten.

For os var forskjellen kun ringe, det samme udseende,

den samme styghed og den samme fedtglinsende ven-

lighed.

De samlede sig om os, hjalp os med at bære sagerne

op og bringe baaden paa land, hvilket altsammen gik for

sig under et rent øredøvende pludder med latter og for-

undrino: over os to arme stakkarer, som kom i en halv

baad. Denne deres beteo-nelse for vor skrøbelio-e farkost

er igrunden ganske betegnende ; thi den lignede virkelig

den første halvdel af en baad. Mens vi stod der og tog

vare paa vor bøsse og andre værdifuldere ting uden at

ænse alle de mange mennesker omkring os, som vi jo ikke

forstod, fik vi øie paa en ung mand, som kom imod os.

Han var klædt i saa noget nær grønlandsdragt, men havde

en tam-o'-shanter-lue paa hovedet, og et smukt, blondt

K
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ansigt, saa lidet ligt en eskimos som vel muligt. Det var

neppe til at tåge feil af, det maatte, ligesom det hele frem-

træde, være direkte importeret fra Kongens Kjøbenhavn.

Han kom hen til os, han hilste, og det samme gjorde jeg,

saa spurgte han: »Do you speak English?« Accenten

røbede den danske tunge, og jeg betænkte mig lidt, om
jeg virkelig ogsaa skulde svare paa samme sprog; men saa

spurgte han heldigvis straks: »Are you Englishmen ?«

Hertil kunde jeg trygt svare paa godt norsk: »Nei, vi er

nordmænd.« »Tør jeg spørge om Deres navn ?« »Mit

navn er Nansen, og vi kommer fra indlandsisen«. »Ah,

tænkte jeg det ikke nok, maa jeg faa lov at gratulere Dem
med doktorgraden. « —

Noget af det første, jeg spurgte om, var skibet til Dan-

mark, — var det allerede reist? Ja, fra Godthaab var det

sidste gaaet for et par maaneder siden, og der var ingen

skibe, som kunde naaes nu. Det skulde da være, om man

kunde række »Fox« i Ivigtut; men den skulde gaa midt

i oktober og var 70 mil borte.

Dette var lidet trøstelige efterretninger ; tanken paa

at naa dampskibet til Europa var det, som drev os frem

derinde paa isen, tanken paa skibet var det, som altid

spøgte os i hovedet og aldrig tillod os at nyde livet nogen

stund. Trøsten var, at vi skulde tåge det igjen ombord,

naar vi seilede hjemover, og nu, da det kom til stykket,

var dette dampskib gaaet, længe før vi begyndte isvan-

dringen. Det var et helt luftslot af skjønne forhaabninger,

som der med et slas; sank i havet. Særliot var det slemt

fcr de andre, de havde nær slegt og venner, som de læng-

tede efter, ja én endog kone og børn, — ofte havde de talt

om, hvor herligt det vilde bli, naar de nu snart kom hjem
;

— de skulde komme til at vente en lang vinter og vaar,
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mens de derhjemme vilde tro dem for længe siden døde.

Det maatte ikke ske, der maatte snarest mulig gaa post til

»Fox«,, vort sidste haab.

Mens vi talte om dette, kom endnu en europæer til,

det var hr, Voged, den tyske missionær paa stedet. Han
ønskede os velkommen og tillod os ikke at gaa hans bolig

forbi, som var den bygning, vi først havde seet, og som

brugtes til kirke og missionærbolig.

BOLETTE, GRØNLÆNDERINDE AF BLANDET HERKOMST, FRA GODTHAAB

Det var en overo-ano: atter at komme i hus, det enkle

udstyr i denne fromme mands bolig forekom os næsten at

være den reneste luksus, blot atter at sidde paa en stol

var jo en merkelighed, og det at spise ved et bord med



14S NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

hvid dug, at bruge gaffel og kniv paa hvide stentøis taller-

kener var helt underligt. Om det smagte ? — Det tør jeg

ikke sige bestemt. Det var unegtelig godt at spise derude

ved baalet ogsaa, at flænge maagerne istykker med fingre

og tænder, uden gaffel, uden tallerken, uden ceremonier.

Mens vi spiste, kom Godthaabs prest, Balle, og lidt

senere doktoren Binzer. Det var allerede rygtedes til kolo-

nien, at vi var komne, og de havde da straks ilet herud

for at byde os et hjerteligt velkommen.

Der blev nu en spørgen og fortællen om reisen, som

fulgtes med den mest levende interesse. Saa brød vi op

og sagde vøre elskværdige vertsfolk farvel.

Stor var vor forundring, da vi atter kom ud i det frie

og fandt, at det regnede. Vi var da altsaa som lykkens

yndlinge komne til folk i rette tid ; regn vilde ikke været

hyggeligt i vørt lille traug. Efterat man havde lovet os,

at vøre sager skulde bli bragte sikkert frem, drog vi afsted

i silregnet over haugene mod Godthaab.

Endelig kom vi frem paa en fjeldknaus, og hele kolonien

laa ned for os. Der var ikke saa mange husene, en 4

eller 5 smaa europæiske, en del grønlænderhuse og saa

en kirke høit oppe. Det laa altsammen i en dalsænkning

ved en liden bugt. Det danske splitflag vaiede fra den

høie stang oppe paa flagstangsbakken nede ved bryggen
;

det mylrede af mennesker rundt omkring, man var nok

kommet paa benene før at se paa de gaadefulde indlands-

mennesker, som var komne i en halv baad.

Saa bar det nedover. Neppe var vi komne i nærhed

af husene, før et kanonskud tordnede ud over sjøen —
saa et til — saa et

—
'en dundrende salut. Under kanon-

torden tog vi afsked med civllisationen, under kanontorden

drog vi atter ind i den civiliserede verden; thi dertil maa
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Grønlands vestkyst regnes. Man skulde kunne tro, at vi

var nosfle mecjet kris^erske individer. Hvor mano-e skud

der gik, skal jeg neppe kunne sige ; men mange var det;

de smaa mennesker havde arbeide nok med at pudse og

lade deroppe rundt fiagstangen, mens vi kom ind mellem

husene, hvor gronlænderne og grønlænderinderne var stim-

lede sammen og stod i lange rækker paa begge sider af

veien. I sine maleriske dragter tog de sig ypperlig ud,

især kvinderne. Smil og venlighed lyste der os imøde fra

alle disse ansigter. Det var, som der laa solskin over livet.

Men se, der har vi europæerinder — det var koloniens

4 danske damer, som kom os imøde, og vi blev forestil-

lede. Det var merkværdigt at se europæiske skjørter

igjen mellem alle disse skind- og bukseklædte skjønheder.

Hos kolonibestyrerens, hvor fruen paa egne og sin

borteværende mands vegne ønskede os et hjerteligt vel-

kommen, tømtes et glas til velkomst for de langveisfarende,

og af doktorens inviteredes vi til middag kl. 4.

Der var end nu lang tid igjen dertil ; men vi kunde

godt have brug for den til lidt toilette og vask. Vi blev

da viste op paa volontør Eaumanns værelse, et uforglem-

meligt lidet rum oppe paa kvisten i bestyrerboligen, hvor

en spilledaase spillede »die letzte Rose« for os, og hvor

vi for første gang blev forfærdede over at se vøre egne

skidne og veirbidte ansigter i et speil. Vi saa just ikke

»salonfahige« ud efter vor lange afholdenhed fra vask og

ombytte. Det smagte ubeskrivelig at faahele hovedet ned

i vaskevandsbollen 02; at holde en o-rundis: storvask. Helt

rene blev vi dog ikke med første gang. Saa tog vi paa

rent undertøi, som vi selv havde bragt med over indlands-

isen. Vi følte os nu som nye mennesker og var godt

oplagte til at indtage doktorens flotte middag.
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Saa var vi da selv i god havn, men nu gjaldt det

om snarest mulig at komme vore kamerater i Ameralik-

fjorden til hjælp, de vidste jo intet om, enten vi var komne

lykkelig frem eller gaaede tilbunds for at lade dem gaa

hungersdøden imøde derinde. Dernæst gjaldt det om
straks at faa afsendt et bud til »Fox«.

Om eftermiddagen forsøgte vi at faa dette ordnet,

men uden held. Lige efterat vi var komne frem, brød

en søndenstorm løs, saa sterk, at eskimoerne, som er daar-

lige sjøfolk, naar de ikke er i sin kajak, ikke vaagede sig

til at gaa ud med baad. Budet til »Fox« maatte sendes

med en eller to kajakmænd, men ved kolonien fandt vi

ingen, som vikle paatage sig det i sligt veir. Vi maatte

vente til følgende dag.

Saa kom natten, og vi skulde gaa tilkøis, Sverdrup

skulde sove oppe hos Frederiksen, tømmermand og baad-

bygger paa stedet, mens jeg skulde faa Baumanns værelse.

Det var en sælsom fornemmelse at komme i en vir-

kelia: sens: efter ikke at have lio-o-et i en saadan indretning-

paa henimod et halvt aar. Jeg strakte mig paa det bløde

underlag, og en pirrende følelse af velvære gjennemsitrede

alle lemmer, maaske for en del fremkaldt ved bevidstheden

om at have naaet et maal. Søvnen blev dog ikke saa

god, som man kunde vente, jeg laa for blødt, jeg var

for vant til soveposen med isen eller fjeldet til underlag,

og det var muligens ikke ganske frit for, at der efter en

stund kom en svag længsel tilbage.

Om morgenen den 4 oktober blev jeg revet ud af

mine urolige drømme, ved at en ung grønlandsk sylfide

bragte mig the og smørrebrød paa sengen— en ny ny-

delse. Efter dette tidlige maaltid stod jeg op og gik ud

for at se misf om i staden.
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Der var netop liv og røre paa stranden, idet en lad-

ning sælhunde, som var fangede paa en garnplads i nær-

heden, var bragt tillands, og man var i fuld gang med

flænsningen. Sammen med Baumann gik jeg derned.

Det var et helt nvt liv at studere dette, de mano^e orrøn-

lænderinder laa der med opsmøgede ærmer rundt de aab-

nede sælhunde ; af nogle blev blodet øst ud i spand, af

andre blev tarmene halte ud, eller spækket og kjødet

skares af, alt blev tåget vare paa og benyttet.

Efter at have seet os mætte paa dette blodige skuespil

og beundret grønlænderindernes raskhed, ynde og tildels

meget smukke ansigter, gik vi over til Sverdrup for at

høre, om han var oppe, og i saa tilfælde bede ham komme
og spise frokost hos kolonibestyrerens. Da vi kom ind,

sad imidlertid Sverdrup allerede sammen med hr, Frederik-

sen ved et delikat opdækket frokostbord med varme stegte

ryper, flesk og meget andet. Jeg beklagede, at han

allerede spiste, da jeg havde haabet, at vi skulde spise

sammen. Det mente Sverdrup, var der jo intet iveien for,

han tog nu sin første frokost; men saa god en ting kunde

man godt gjare flere gange, han var straks færdig til at

gaa igang med en ny. Det gjorde han ogsaa, han tog sin

anden frokost sammen med os andre. Paa dette vis

holdt Sverdrup det forøvrigt gaaende, han spiste først hos

Frederiksen og senere hos kolonibestyreren og fik saa-

ledes alle maaltider dobbelt. Det gik godt i 3 dage, men
saa holdt maven ikke længere ud, og han maatte holde

sengen en halv dag. Forøvrigt vårede det længe, inden

nogen af os følte os rigtig mætte og begyndte at spise

som almindelige mennesker.

Om formiddagen den 4de fik man endelig fat paa en

mand, som mentes at være skikket til kajakbud sydover,
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Og som var villig. Han hed David og var fra Ny Hern-

hut. Han skulde gaa til den omtrent 20 mil sendenfor

værende boplads Fiskernæs og her faa kajakmænd til at

gaa med posten videre sydpaa. Jeg lovede ham, at kom
budet tidsnok til »Fox«, skulde han ligesom de andre

kajakmænd søndenfor faa sig ekstra belønning.

I hast skrev jeg saa et brev til driftsbestyreren for

kryolithbruddet i Ivigtut, hvis kompani »Fox« tilhører.

Desuden skrev jeg til skibets kaptein. I disse to breve

bad jeg om, at skibet skulde komme og hente os i Godt-

haab for at føre os hjem, saasandt man saa sig istand

dertil. Grunden, hvorfor jeg anmodede derom, istedenfor

at bede dem vente i Ivigtut, indtil vi kunde række derned,

var den, at det med de daværende daarlige veirforholde

var umuligt at beregne, hvor lang tid vi trængte for at

faa hentet de andre i Ameralik-fjorden og derpaa i baad

reise de 70 mil og derover; skibet vilde sandsynligvis spare

tid ved at komme selv.

For det tilfælde, at kajakposten skulde naa »Fox«, og

denne dog maatte gaa uden at hente os, skrev jeg i hast

nogle linjer til etatsraad Gamél, hvori jeg underrettede

om vor ankomst til vestkysten og i korte drag fortalte

om ekspeditionens gang, Desuden fik kajakmanden et

brev med lignende indhold fra Sverdrup til hans fader.

Kajakmanden lovede at reise afsted straks om efter-

middagen. Han gjorde nok ogsaa et forsøg derpaa ; men

efter hvad jeg siden fik høre, maatte han vende om, og

det vårede fiere dage, før han endelig kom afsted.

Da det om kvelden fremdeles var' daarligt veir, fore-

slog presten at sende et par kajakmænd ind til vøre kame-

rater med hilsen, at vi var komne frem, og med lidt fore-

løbig proviant. Dette forslag blev jeg meget glad over,
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Og mens presten fik fat paa to kjække karer, brødrene

Terkel og Hoseas fra Sardlok som netop da var ved

kolonien, fik damerne det travlt med at lage istand en

sending af de mest udsøgte lækrerier. Denne blev stu-

vet i de 2 kajaker sammen med en forsyning fra mig

af lidt mer solide fødemidler, som smør, flesk og brød,

samt sidst men ikke mindst, tobak og piber; deriblandt

var der en stor dansk porcellænspibe med langt rør og i

pund tobak særlig til Balto
;
jeg havde lovet ham dette

ved en leilighed, da han havde været flinkere end sed-

vanlig inde paa indlandsisen. Da saa kajakerne var fær-

dige, gav jeg med presten som tolk Terkel en nøiagtig

beskrivelse af, hvor de andre skulde søges, samt viste ham

det paa kartet, som han meget vel forstod.

Den følgende morgen (den 5 oktober) drog de afsted,

allerede næste dags formiddag rak de frem.

Om formiddagen den 5 oktober forsøgte ogsaa en baad

at gaa til Ameralik-fjorden, men efter et par timer vendte

den atter tilbage
;
grønlænderne er, som nævnt, ingen

helte til at ro. Ud paa eftermiddagen gik baaden atter

afsted og saaes nu merkelig nok ikke mer paa det første;

men, som vi senere erfarede, var den ikke kommen læn-

gere end til en søndenfor, hvor besætningen saa blev

liggende i telt i mange dage uden at komme tilbage, uag-

tet det ikke var stort mer end en times roning fra kolonien.

Dette har sin forstaaeli2:e Qrrund deri, at de i saa tilfælde

ikke vilde have faaet nogen dagløn og vilde desuden ikke

kunne have det saa fornøieligt, som de nu havde det i

teltet, hvorfra de ikke flyttede, før de havde opspist sin

proviantforsyning. .

Den følgende dag (den 6 oktober) ankom kolonibestyrer

Bistrup sammen med den tyske missionær Heincke fra
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Umanak, en hernhutisk missionsplads inde i fjorden, 9

mil fra Godthaab. Kolonibestyreren havde været der paa

en inspektionsreise, da en kajakpost, som var afsendt fra

kolonien, naaede ham og bragte et brev, hvori der stod,

at vi var ankomne. Han havde straks sammen med hr.

Heincke sendt 2 kajakmænd ind til de 4 mænd, som der

blev sagt skulde være inde i Ameralik-fjorden. Disse

kajakmænd medbragte ogsaa mad fra ham samt fra hr.

og fru Heincke og havde faaet ordre til at bli hos dem

derinde for at staa dem bi paa alle maader.

Den 7 oktober kom allerede Terkel og Hoseas tilbage

fra Ameralik-fjorden med brev fra Dietrichson, som sagde

os, at de nu havde det godt, da de havde overflod af mad

og vidste Sverdrup og mig i god behold i Godthaab.

Den 9 oktober blev veiret endelig saa godt, at en kone-

baad, jeg havde faaet laant af missionær Voged, kunde

med en besætning væsentligst af grønlænderinder afgaa

til Ameralik-fjorden. Den dag forlod endelig ogsaa den

anden baad, hvalsluppen kaldet, øen, hvor den hele tiden

havde opholdt sig.

Vi kunde nu snart vente vore kamerater, og grønlæn-

derne var i stor spænding, særlig længtede de efter at se

de to lapper ; thi saadanne folk havde de aldrig seet før.

De to kajakmænd, som kom tilbage fra fjorden, havde

forøvrigt nøiagtig beskrevet sit møde med mændene der-

inde : »der var 2 mænd af det folk, som pleier at bære

langt skjæg— saa kalder eskimoerne nordmændene— men

saa var der to, som var ligesom vi, og de bar en underlig

dragt o. s. v.« De havde altsaa en skarp opfatning af, at

lapperne trods al forskjel dog var et folk, som stod paa

et kulturtrin mer ligt deres eget ogfuldstændigforskjelligt

fra danske 02: nordmænd.'&
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Endelio- den 12 oktober kom de, hele kolonien, saa-

vel europæere som grønlændere, modtog dem nede paa

stranden. For grønlænderne var lapperne aarsag til megen

forundring, de kaldtes for kvindfolk, fordi de gik med

lange kufter ligesom europæiske damer og med renskinds-

bukser, hvilket kun bruges af kvindfolkene i Grønland.

Balto syntes at befinde sig vel ved den opmerksomhed,

han vakte, og var meget meddelsom. Ravna gik som van-

lig sin egen tause gang, han kom hen til mig, bukkede

paa hovedet, tog mig i haanden, han sagde ikke stort;

men der lyste tilfredshed og glæde i blikket.

Som ovenfor sagt (side 68) maatte Nansen og sine

ledsagere tilbringe vinteren i Godthaab. Endelig den 15

april ankom Hvidbjornen og kort efter begyndte hjem-

reisen. Den 21 mai ankom de til Kjobenhavn, og den

30 mai stod de ind i Kristianiafjorden, hvor de blev mod-

tagne af hundreder af seilere og en hel flaade af damp-

skibe.



KAPITEL X

MED STRØMMEN

I BEGYNDELSEN af 1890 holdt Nansen foredrag i det

norske geografiske selskab og fremlagde her sin plan til

en ny polarekspedition. »Jeg tror,« siger han i dette fore-

drag, efterat han har givet en kort oversigt over polar-

forskningens historie, »at dersom vi giver agt paa de

kræfter i naturen selv, som her forefindes, og forsøger at

arbeide med og ikke mod dem, da vil vi finde den sikreste

og letteste maade at komme frem til polen paa. Det

nytter ikke, som de foregaaende ekspeditioner har gjort,

at arbeide mod strømmen; vi faar se, om der ikke er en

strøm, som vi kan arbeide med. Vegtige grunde taler

for, at der er en saadan strøm.

«

Nansens plan grunder sig nemlig paa den forudsætning,

at der fra Behringsstrædet og den øst-sibiriske nordkyst

fører en stadig og forholdsvis sterk havstrømning i retning

mod nordpolen, hvorfra den saa igjen dreier mod syd

eller sydvest mellem Spitsbergen og Grønland, hvis

østkyst den følger, for, efter at have dreiet om Grønlands

sydspidse, at svinge ind i Davisstrædet.

En nordpols-ekspedition, ført af De Long, drog i 1879

gjennem Behringsstrædet for derfra at søge op mod polen

med skibet yeannette. I september maaned blev Jeannette

fast i isen og drev med denne i vestnordvest i to aar,

hvorpaa det sank i juni 1881 nord for de nysibiriske øer.

Tre aar efter skibets undergang blev der paa drivisen nær
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NANSEN I 1893

ved Grønlands sydlige vestkyst fundet en hel del ting, som

utvilsomt maatte skrive sig fra det sunkne skib, — deri-

blandt f. eks. en proviantliste med De Longs egenhændige

underskrift, en fortegnelse over Jeannettes baade, et par

oljebukser, merket med en af de matrosers navn, som

senere blev reddet, o. s. v. Efterretningen om dette fund

paa det drivende isflak vakte megen opmerksomhed, og de

lærde fandt snart, at dette isflak med en til visshed græn-

sende sandsynlighed af den ovenfor omtalte strøm fra de
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nysibiriske øer over polen eller i dennes nærhed maatte

være ført til det sted, hvor det blev fundet. Ved beree-

ning har man faaet ud, at de fundne gjenstande rimeligvis

er bleven ført frem med en hastighed af omtrent to kvart-

mil i døgnet, hvilket ogsaa svarer til den fart, hvormed

Jeannette blev ført afsted med isen i de sidste fire maane-

der af sin tilværelse.

Disse ting fra Jeannctte er imidlertid ikke de eneste

gjenstande, som har gjort den lange reise med isen og

strømmen fra Østsibirien over polen og er kommet
sydover med polarstrømmen langs Grønlands østkyst.

Et saakaldet kastetræ, som eskimoerne bruger til at

udslynge sine fuglepile med, blev fundet af en grønlænder

og overgivet til dr. Rink i Godthaab, som senere igjen

forærte det til Kristiania universitet. Det er bleven

paavist, at dette afviger fra den form, som er almindelig

hos grønlænderne, men at det paa en prik ligner de

kastetrær, som bruges af eskimoerne paa Alaska, den

nordvestlige del af Nordamierika, som steder til Behrings-

strædet, 02; at det saaledes efter al rimeliohcd 02:saa har

gjort reisen over polen.

Den mængde rækved, som opsamles paa Grønland, og

som er til saa megen nytte for grønlænderne, da der ikke

findes gagntrær, kommer ogsaa rækende med strømmen

langs Grønlands østkyst og skriver sig efter de lærdes

undersøgelser for den allerstørste del fra Sibirien, maa

altsaa ogsaa have fulgt den samme strom over nordpolens

eone.O
Paa drivisen i Danmarkstrædet mel lem Island og Grøn-

land fandt Nansen paa sine reiser i det farvand en hel

mængde mudder paa de drivende isflak. Han opsamled

en hel del af dette, og det er af videnskabsmændene prof.
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P. Cleve (i Upsala) og lektor A. E. Tornebohm (i Stock-

holm) bleven bevist, hvad han selv allerede dengang havde

en mistanke om, at dette mudder antagelig skriver sig fra

Sibirien og saaledes ogsaa har gjort den lange reise om
nordpolen.*)

Allerede hvad her er nævnt beviser, at der maa findes

en aaben forbindelse mellem havstrækningerne nordenfor

Asien og østenfor Grønland,— maaske ikke aaben i form

af stadig aabent vand, som vistnok kun paa forholdsvis

mindre strækninger vil kunne træffes, men aaben i den

forstand, at strømmen fører de afvekslende sammenfrosne,

sammenstuvede og igjen sønderbrudte og skilte isflak

regelmæssig den nævnte vei i et vist tidsrum.

Af denne kjendsgjerning har da Nansen draget den,

som det maa siges, irieget nærliggende slutning, at naar

isen med hvad derpaa findes i en viss tid kan naa frem

over polen denne vei, saa maa det ogsaa være muligt for

et skib, som bæres af de af havstrømmen fremdrevne isflak,

at komme frem samme vei.

Med en liden, men sterk skude agted han efter planen

at reise til de nysibiriske øer og her afvente det heldigste

øieblik, da han kunde komme længrst frem i isfrit vand.

Er den rette tid kommet, pløier han sig ind i isen nord-

efter, saa langt han rækker. Han fandt det sandsynligt,

at han vilde naa op forbi de nysibiriske øer. »Og kom-

met saa langt er vi ogsaa midt inde i den strøm, som
yean72ette var udsat for ; det gjælder da kun at ramme sig

nordover, til man staar fast. Saa vælo-er man sit sted 02:

fortøier fartøiet godt mellem hensigtsmæssige isflak og

*) Se Nansens foredrag: Om den kommende norske pol are k s-

pe'dition og dens udrustning. Holdt i det norske geografiske sel-

skab 28 sept. 1892.
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lader saa isen skrue sig sammen om det, saa meget den

lyster, jo mere desto bedre. Skibet vil kun løftes derved

og vil komme til at sidde sikkert og fast.« Fra nu af—
heder det i planen — overtager strømmen befordringen,

skibet blir ikke mer et transportmiddel, men et kvarter.

Strømmen driver det over polen og frem til havet mellem

Grønland og Spitsbergen. Paa den Sode breddegrad eller

kanske før, hvis det er sommer, vil det rimeligvis finde

aabent vande og vi] kunne seile hjem. Men hvis det

synker under ispresningen } Saa flyttes udrustningen og

provianten ud paa et sterkt isflak, og her blir teltene slaaet

op, varme telte af dobbelt seildug med god stopning af

renhaar. Man kan komme langt paa et isflak. Mæn-
dene fra Hansa drev fra Smith-sund og lige ned til Davis-

strædet. Men hvis isflaket brister .? Hertil svares

:

udrustningen er fordelt udover isen og lagt paa træ-

flaader.

Naar saa ekspeditionen er kommet til Grønlandshavet

og har fundet aabent vand, saa stiger man i baad. Det

er ikke første gang, at norske sjømænd har faret over

Ishavet i aabne baade, og det er ikke uoverkommeligt

med god baad at klare isen. Og det er ikke nogen uri-

melio" bereo-ninor, om man venter at kunne naa frem i to

aar. Proviant for fem aar er rundelig. Skjørbug er ikke

at befrygte med den proviant, man nu raader over. Des-

uden er der udsigt til fersk mad : isbjørn og sæl kan de

gjøre regning paa at finde langt nord, og havet indeholder

sikkert nok masser af smaadyr, som maa kunne tjene som

føde i nødsfald. Men om nu Jeannette-'s>\.xav^'Ci\^n ikke

gaar ret over polen, men f. eks. mellem polen og Frans

Josefs land? Det er ikke af stor betydning. » Det er

ikke for at søge det matematiske punkt, som danner jord-
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aksens nordlige endepunkt, at vi er draget ud ; thi at naa

dette punkt har i og for sig kun ringe værd ; men det er

for at anstille undersøgelser i den store, ukjendte del af

jorden, som omgiver polen ; og disse undersøgelser vil

NANStN PAA ISEN

have omtrent lige stor videnskabelig betydning, enten

færden gaar over selve polpunktet eller et stykke fra det,

og om det end kunde være ganske kuriøst at have staaet

paa polen og dreiet rundt med jorden om ens egen akse

eller seet pendulets svingninger beskrive en vinkel af

nøiagtig 15° i timen.

«

Nansen fremhæver til slutning*) polarforskningens

*) I sit foredrag i 1890.
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betydning for videnskaben : for geografien, for under-

søgelse af jordmagnetisme og luftelektricitet, nordlyset,

solspektret, dæniringen, havets fysiske geografi, meteoro-

logien, dyrelæren og vekstlæren, palæontologien og geolo-

gien, »Nordmændene,« slutter Nansen sit foredrag, »har

tidligere bidraget adskilligt til undersøgelsen af de arktiske

egne ; vore kjække tromsøværinger og hammerfestinger

har fremfor alle fortjenester i saa henseende. Men endnu

har ikke et norsk mandskab kunnet søo^e polen ombord i

norsk skude.«

»Polaregnene maa og skal undersøges i hele sin ud-

strækning, Mellem nationerne har der til denne tid

været ført en ædel kappestrid om at være først ved dette

maal, og det vil en dag naaes.

Maatte dette blive nordmændene, som her viser veien.

Maatte det blive det norske flag, som første gang vaier

over vor pol.«

I november 1892 fremstilled Nansen denne samme
plan for et andet geografisk selskab, ikke ungt som det

norske, men verdensberømt som intet andet : det geogra-

fiske selskab i London.

Der var en straalende forsamling" tilstede af omtrent

alt, hvad England eier af størrelser paa den arktiske forsk-

nings omraade, og det vil ikke sige lidet. I dette selskab,

som havde været det første, hvor Nansen efter tilbage-

komsten fra Grønland, allerede i juni 1S89, havde fore-

draget resultaterne af sin Grønlands-færd, hvorfor han

senere (1891) havde erholdt selskabets Victoria-medalje

skulde han nu, efter selv at have udviklet enkelthederne i

sin plan og grundlaget for samme, ogsaa maatte forsvare

sine ideer ligeoverfor den maaske sagkyndigste forsamling

i verden — ialfald efter almindelig menneskelig dom.
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Der sad de under hans øine alle disse berømte forskere,

som selv allerede tilhørte historien om de arktiske eo-nes

udforskning, disse polaregnenes graanede og hvidhaarede

»landnamsmænd«, hvis navne knytted sig til saa mangen
bedrift endog for menneskealdre tilbage. Der sad selve

NANSEN PAA ISEN — VINTKR

den gamle admiral Sir George Nares, den berømte fører

af Alert og Discovery, under hvis ekspedition kommandør
Markham i2te mai 1876 havde naaet den høie bredde
83° 20' n. br., en høide som kun Lockzuood har overtruffet.

Der sad den gamle admiral Sir Leopold McClintock,

lederen af /^^.r-ekspeditionen (1857-58), under hvilken

endelig Franklins skjæbne blev opdaget. Fremdeles
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admiral Sir E. Inglejield, der 1852 aabned Kane-bassiiiet

for polarforskningen. Saa den berømte polarreisende Sir

Allen Young, som allerede 1857 havde ledsaget McClin-

tock og senere 1875 paa Pandora havde været helt oppe i

Smith-sund for at bringe underretning om Nares-ekspedi-

tionen, dette samme skib, som senere under navn af Jean-

netle var den ulykkelige De Longs fartøi.

Endnu en hel række bekjendte arktikere var tilstede,

admiral Oniinaney, dr. Rae, kaptein Whiggins, den be-

kjendte Jenisei-farer, kaptein Wharion og en hel del

andre.

For denne illustre forsamlino: var det nu, Nansen skulde

fremlægge sin plan. Hans foredrag var, som sedvanligt,

klart, nokternt, fængslendc ved sin form og bestikkende

ved sit indhold. Men han stod her ligeoverfor en samlet

sum af erfaringer om polartrakternes utilgjængelighed,

som ikke uden videre kunde gaa med paa det nye. Saa

godt som alle disse i den arktiske forsknings tjeneste

berømte pionerer optraadte den ene efter den anden mod

hans plan.

Den o-amle admiral Sir AlcCliutock aabned diskus-

sionen, efterat foredraget var endt. Han begyndte sin

tale saa : »/ ihink I inay say, this is the most adventttrous

progra7n7ne ever broiight U7tdcr the notice of tJie Royal Gco-

graphical Society. We have herc a true viki7tg, a desce7id-

aut of those hardy Norse772e72, who used to pay this coiuitry

such f^equeiit a7id such 7i7zzuelco77?e visits.« Men megen

tilslutning til Nansens plan voved han ikke at yde ham
;

selv medgivet, at det lyktes at komme ind i den polar-

strøm, dr. Nansen tænkte sig gaa over polen, frygted han

for ispressets magt og trodde ikke paa, at fartøiet vilde

presses op paa isen.
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Oo-saa den følo-ende taler, admiral Nares, udtalte sterke

tvil om planen og trodde navnlig ikke, at det vikle lykkes

Fram at naa op til nogen polarstrom, som vilde drive den

tvertover polen, og advarte mod farerne ved en drift som

den af Nansen planlagte.

Admiral Ingleficld udtalte sig noksaa velvillig, mens

Sir Allen Young atter fremhæved farerne og vanskelighe-

derne, mente, der omkring polen er land og grundt hav,

og havde liden tro til, at farteiet vilde presses op paa isen.

Han antog, det vilde være fordelagtigst at soge nordpaa

vest for de nysibiriske øer.

Ogsaa kaptein Whiggins advarte mod at gaa mod nord

ved de nysibiriske øer y>as they are most treacheroits, low,

sandy, miiddy, horrible places^'- ; men i det hele slutted han

sig til Nansens plan og endte med at ønske ham et hjer-

te ligt » God speed <-<.

En hjertelig tilslutning, hvad strømforholdene angik, fik

han ogsaa hos den bekjendte autoritet paa dette omraade,

kaptein Wharton ; han endte sit foredrag saaledes: y>Peo-

ple sometimes ask : PVhat Is the zise of Arctic exploraiion ?

Amongst other things I tlmik it may be said that its 7ise

IS to foster enterprise and bring gallant men to the front.

To-night we have an excellent example of that in Dr. Nan-

sen. I can only say to him : God speed.

1

Fra admiral Sir George Richards og fra den berømte

fos. D. Hooker var indsendt skriftlige bemerkninger om
planen, begge advarende og tvilende; //(9(9/é^r slutted sin

meddelelse saaledes : »/ may conclude with expressing the

hope that Dr. Nansen may dispose of his admirable coiir-

age, skill, and resources in the prosecution of same less per-

ilous attempts to solve the mystery of the Arctic Area.v-

Det var allerede sent paa kveldejT,,da. Nansen. selv atter
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tilslut fik ordet for et kort svar til alle disse tvil og æng-

stelige advarsler. Hans svar er saa ligt ham, som det

kunde være. Tydelig nok ikke uimodtagelig for et godt

vink i enkelthederne har han i hovedsagen beholdt sin

urokkelige overbevisning om sin plans gjennemførlighcd.

Og idet han punkt for punkt besvarer angrebene, saa

henter han tildels endog nye argumenter fra disse selv.

Ligeoverfor admiral Nares' bemerkning, at en arktisk

ekspedition altid bør have en sikker retrætlinje, svarer

han : >^Jeg er af mod^at mening. Under min Grønlands-

ekspedition beviste jeg, at det er muligt at udrette noget

ogsaa uden retræt, for da brændte vi vore skibe bag os og

kom tiltrods for dette over Grønland ; og jeg haaber paa

lykken, ogsaa naar vi denne gang kaster broerne bag os af.«

Det er det gamle vikingblod, som admiral Nares sagde,

der taler gjenncm disse ord.

Thi det er sandt, som hin berømte taler i dette selskab

begyndte med at sige : Nansens nordpols-plan har noget

af eventyret i sig. Vel er den bygget paa videnskabelige

slutnino-er, men iuQ-en, som udelukkende var videnskabs-

mand eller udelukkende sportsmand, havde været istand

til at undfange en saadan plan eller havde havt mod til

at realisere den. En skabende og dristig fantasi er her

det afgjørende. Et seerblik, en anelse, det er dette, som

lægger det forunderlige skjær over Nansens nordpols-

færd og fylder verden med spænding og spørgsmaal :

seier eller undergang .-^ Skal han vinde, som han liar

vovet, vil det blive seier, og seieren vil blive stor.
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Nansen blev— straks efter sin hjemkomst fra Grønland

tilbudt konservatorposten ved det zootomiske museum

ved Kristiania universitet og modtog tilbudet. Ved siden

af sin virksomhed i denne stilling udfolder han et gigan-

tisk arbeide i tidsrummet mellem Grønlands-færden og

nordpols-færden : han nedskriver fortællingen om, hvad

han har oplevet, og han forbereder det kommende. Og til

dette slutter sig da foredragsreiser rundt omkring i Europa.

I denne periode fandt hans giftermaal med Eva Sårs

sted.

Her var ikke tale om honningmaaneder. Dagen efter

bryllupet drog brudeparret over Gøteborg, Kjøbenhavn,

Vliessingen og London til Newcastle, hvor der var geo-

grafisk møde, som varte i otte dao-e, mens den nvQ;ifte

hustru i stilhed havde anledning til at fundere over, hvor-

lunde hendes mand foretrak » geografi « for >d^jærlighed«.

Derfra igjen til London. I verdensbyen lod de denne

jord med dens opdagede og uopdagede lande være for,

hvad den er, og nød i den ensomhed, som den store by

bedst giver, glæden ved at være til. Senere seks dages

herlighed i Paris. I oktober var de hjemme igjen. Men
den 1 6de bar det atter afsted, denne orans: til Stockholm,

— til møde i Svenska scillskapetfoi'' antropologi och geo-

grafi. Dette selskab havde allerede i januar 1889 be^
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sluttet at iiddele sin Vegamedalje til Fridtjof Nansen.

Nu blev den ham overrakt af kongen. Det var hidtil kun

fem, som havde faaet den, Nordenskjold, Fallander, Slan-

ley, Przezualski og Junker. Selskabets ordfører, professor

Gustaf Retzius udtalte ved den leilighed: »Dr. Nansen

har havt lykken med sig i sin første daad ; maatte ikke

dette held blive for ham et Aarva, som faar ham til at

undervurdere vanskelighederne, saa det kanske efterfølges

af et Pultava. Maatte denne seier efterfølges af flere.

«

Taleren vidste, at dr. Nansen ikke var overmodie, men
aldeles den samme, som da han for to aar siden var i

Stockholm og søgte raad hos professor Nordenskjold til

sin forestaaende reise. Men Nansen har ret til at orlæde

sig over sin daad, fortsætter selskabets ordfører ; thi den

er en hæder ikke blot for ham selv, men ogsaa for hans

fædreland. Det er ikke paa krigens bane, at de smaa

nationer kan hævde sin plads og forsvare sin selvstæn-

dighed. Det er paa kulturens, paa civilisationens, paa

videnskabens og kunstens felt, som ligger aabent for alle,

det er der, de bør søge at trænge frem i forreste række og

kappes om seierspalmen. Det er der, de bør søge sin ud-

merkelse og tilkjæmpe sig de store folks agtelse.

Vega-medaljen er, saavidt vi har kunnet se, den første

udmerkelse af den art, som blir Nansen til del. For syv

aar siden havde han som ukjendt sælskytter paa Ishavet

staaet og seet paa den stolte skude, som havde baaret

Nordenskjold rundt Asien. Nu var han alt kommet saa

langt, at han nævntes ved den berømte reisendes side og

modtog medaljen, som bar skibets navn, og som pleied at

uddeles den dag, da Vega kom til Stockholm efter sin

hordostfærd.

Vega-medaljen blev selvfølgelig ikke det eneste udmer-
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kelsestegn. Nansen blev i disse aar medlem af en hel

mængde geografiske og lærde selskaber og modtog guld-

medaljer og anden paaskjønnelse af sin bedrift. Vi

nævner her Karl jRiller-medaÅjen og Vzcloria-med3l]en

fra Royal gcographical society i begyndelsen af 1891. Det

berømte selskabs motivering er karakteristisk:

y> The pairons of Vicloria medal til dr. Fridtjof Nansen

for at have været den første, som har reist tvers over

Grønlands indlandsis, en farlig og dristig bedrift, som

kræved flere maaneders reise, hvoraf 37 dage i betydelig

høide, og i et klima som den arktiske vinters.

For at have staaet i spidsen for en yderst farlig ekspedi-

tion, hvor der ikke kunde være tale om tilbagetog, og

hvor det gjaldt hans og hans kameraters liv, hvis reisen

ikke lyktes. Der krævedes til at udføre denne færd en

reisende forskers ypperste egenskaber.

For under store savn og vanskeligheder at have gjort

en række astronomiske og meteorologiske iagttagelser

paa en reise, som kræved exceptionel styrke, udholdenhed

og overlegne aandelige evner saavel som en videnskabe-

liof o-eosfrafs eo^enskaber.

For opdagelse af det indre Grønlands fysiske karakter,

for værdifulde videnskabelige resultater af ekspeditionen.«

Idet en anseet ven i Kjøbenhavn gratulerer Nansen

med denne medalje, føier han til: » Bliver De Kommandør
eller Storkors af Noget, saa maa De undskylde, at jeg ikke

lykønsker; det bliver saa mange, men Victoria-Medaillen

den har kun faa, og det er et Pokkers fint Selskab, De
kommer i ved den Leilighed.«

Storkorset er formentlig forbeholdt nordpolen. Hidtil

havde Nansen modtaget ridderkorset af St. Olafs-ordenen

(25 mai 1889) og af Dannebrogs-ordenen. Det er neppe
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indiskret at tilføie, at det pinte ham at modtage disse

udmerkelser alene,— med den sterke følelse, han havde af,

at hans kamerater paa færden, som havde sat livet ind

som han og delt med ham slid og farer, ogsaa burde dele

paaskjønnelsen med ham. Det var heller ikke hans

skyld, at han blev den eneste af ekspeditionens deltagere,

som fik Olafs-korset.

Allerede for han kom tilbage fra Grønland, var han (i

mødet den 15 februar) bleven m.edlem af videnskabssel-

skabet i Kristiania. En mængde vidnesbyrd om viden-

skabelige anerkjendelser strømmed efter hjemkomsten

ind paa ham gjennem breve fra autoriteter paa polar-

forskningens omraade. Vi skal her kun anføre en eneste

udtalelse i et brev fra den berømte arktiker Clemens L.

Markha77i af 11—3—91. Det heder herom Grønlands-

ekspeditionen: »For min del betragter jeg den fra en

geografs synspunkt som en af de største bedrifter i vor

tid, forenende de dristigste vovestykker med betydelige

videnskabelige resultater.

«

Den 24 juni 1891 blev Nansen udnævnt til korre-

sponderende medlem af Institut de France efter Norden-

skjold, som rykked op til associe etranger.

Da han med sin hustru var vendt tilbage fra Stockholm,

bodde de i to maaneder hos Marthe Larsen, den tid-

ligere husholderske paa Storc-Frocu, som flere gange er

nævnt i denne boQ-. Her hos hende, hvor alle erindrino^er

fra barndomstiden blev levende, var ligesom en lun havn,

hvor han ret som det var lagde ind. Hos hende havde

han boet den »harde vaaren«,da han sled med Grønlands-

udrustningen og doktordisputasen. Her havde han om
nætterne hvilt sig ud med at prate om de gamle dage paa
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Froen. » Husker du, Marthe, « kunde han pludsehg sige,

»dengang jeg kom op til dig med blodet silende af

laaret?« »JaYel, du sagde, at du var faldt over nogen

glasbeter.« »Nei, nu skal jeg sige dig, hvad det var,

Marthe. Vi havde jo faaet nye tollekniver, baade Alexan-

der og jeg, ser du ; og saa stod jeg slig og hugged hove-

derne af tistlerne med den nye kniven, og saa rendte jeg

kniven ind i laaret. Men det kunde jeg jo ikke sige til

dig.« »Du pleied da ellers ikke at lyve,« siger Marthe

mildt bebreidende. »Nei, men der maa være maade med

alt, Marthe; den nye tollekniven «.

Det blev da ogsaa Marthe Larsen, som kom til at for-

søde nordpolsfarerne de lange aar. Ikke saa, at hun

deltog selv; men hun var den frivillige leverandør af

syltetøi \A\. Fram. Under sin færd nordover, da Nansen

sendte de sidste hilsener i breve til alle dem, som han stod

særlig nær, eller som paa en betydningsfuld maade havde

grebet ind i hans liv, glemmer han heller ikke sin trofaste

veninde. Fra Ckabarowa, yugo7^strædet, den 3 august

1893 skriver han til hende: »Som jeg skal til at forlade

dette sidste sted, hvorfra breve kan nå hjem, må jeg sende

dig en liden afskedshilsen og takke dig for al din venlighed

og venskab.« Han kalder dette venskab utrætteligt og

betegner hende som en, der altid finder leilighed til at

gjøre ham og hans hustru godt. Det lille brev fortjener

i al sin hverdaf2:sliQrhed at nævnes. Det er ikke alle

betydelige og berømte mænd, som i afgj ørende øieblik af

sit liv har en saa vaao-en hukommelse.

Fra Marthe Larsen flytted de nygifte til Drammens-

veien, hvor de satte bo. Men her var for lidet sol, for

meget by og for megen civilisation. De beslutted da at

bygge og kjøbte en tomt ved Svartebugta, hvor Nansen
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som gut havde ligget og luret efter vildænderne. Mens
byggearbeidet stod paa, bodde de i en pavillon tæt ved

Lysakers jernbanestation, en pavillon, som senere er

bleven omskabt af maleren Otto Sindina; til en hveeelio;

kunstnerboHg og et prægtigt atelier. Dengang havde

der aldrig boet mennesker der før. Gulvet laa lige paa

jorden, og der var frygtelig koldt ; vaskevandet blev til is

hver eneste nat. »Den vinteren vænned han mio- af med
at fryse,« siger fru Nansen. I dette hundehus og i denne

bikkjekulde sad nu Nansen og skrev paa bogen om Grøn-

land ;
— han havde ikke vanskelig for at sætte sig hen i

indlandsisens milieu.

Tog han sig fri en time og var menneske, saa angred

han det baa-efter. Men uafiadeli^ var han henne os; saa

til det nye hus, af hvis detaljer og interiør han var ivrigt

optaget. Høisædet, sengen i gammelnordisk stil er udført

efter hans tegninger af den senere bekjendte træskjærer

Borgei^sen. Huset, som er bygget af fru Nansens fætter,

arkitekt Welhaven, blev færdigt i mars 1S90; men de

flytted ind længe før. Det var Bjørnstjerne Bjørnson,

som gav det navn. Han reiste sig fra høisædet med

champagneglasset i haanden : yGodtJiaab skal det hede.«

Godthaab ligger indenfor en liden spids odde, lunt og

bortgjemt, alene, for sig selv. Foran huset græsbakke,

trær og strand og saa fjordens aabne gab bredt og vidt

helt over til Nesodlandet. Her kunde nu Nansen gaa paa

sin egen grund, seile i sin egen baad paa fjorden.

Men om høsten drog han ud paa en stor foredragsturne,

ledsaget af sin hustru. Han talte i Kjøbenhavn, London,

Berlin, Dresden, Leipzig, Munchen og Hamburg. Af det

indtryk, Nansen paa denne sin reise gjorde i fagkredse,

har vi faaet en særdeles værdifuld skildring fra en af
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NANSENS BOLIG

Europas mest fremragende forskere paa geografiens om-

raade, professor, friherre Ferdinand von Richthofen, som i

brev til en af denne bogs udgivere, dateret den 7 mai

1896, skriver:

»Da jeg i nogle uger har været fængslet til sengen og

endnu kun faar lov til mindst muligt at arbeide, saa kan

jeg desværre, saa gjerne jeg end havde ønsket det, ikke

følge min lyst til at give Dem en udførligere beretning om
dr. Nansens besøg i Berlin. Jeg haaber derfor, at De
velvillig vil tåge til takke med den korte meddelelse, jeg

ser mio^ istand til at orive.

Fridtjof Nansen var her i november 1890, to aar efter

sin mindeværdisfe færd over Grønland oo- halvandet aar
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efter sin tilbagekomst derfra. Da han først vilde have sit

verk om hin reise færdigt, havde han ikke tidhgere kunnet

imødekomme de gjentagne indbydelser om at komme til

BerHn. Den 8 november holdt han foredrag i et møde

i det geografiske selskab. Han fandt en varm modtagelse
;

thi man havde med interesse fulgt hans dristige færd.

Det eiendommelige trylleri, som Nansens personlighed

overalt har øvet, naar man stod ansigt til ansigt med. ham,

øved sin forunderlio-e mao-t os^saa under dette hans fore-

drag. Han tog alle fangne ved det sterke indtryk, han gav

af en mand med en urokkelig vilje, som stævned mod et

fuldt bevidst maal, og som med seig energi holdt fast ved

en forud fattet, vel overveiet og omhyggelig forberedt

plan. Dette fremgik af hans fremstilling af færden over

Grønland, paa hvis østside han havde »brændt sine skibe«

for at gjennemføre detdengang som dumdristighed ansete

vovestykke. Med stigende begeistring fulgte forsamlin-

gen taleren, da han gik videre og fremlagde grundridsene

for sin nye, store plan til at naa nordpolen. Mange mente,

at dette foretagende var altfor dristigt, og at de forudsæt-

ninger, hvorpaa muligheden af at gjennemføre det var

erundet, ikke var sikre nok. Men derom var dos; alle

tilhørere overbevist, at skulde foretagendet overhovedet

ved menneskelig magt kunne udføres efter den lagte plan,

saa var Nansen den eneste, ved hvem det kunde lykkes.

Naar man nemlig undersøgte grundene til det glimrende

udfald af hans første foretagende, saa maatte man erkjende,

at de beroed paa den omhyggelighed, hvormed planen i

alle enkeltheder var overveiet, paa den vel gjennemtænkte

forberedelse for at kunne møde alle mulige indtrædende

tilfælde, paa den fysiske uddan neise, som muliggjorde

seiren over alle vanskeligheder, som naturen kunde byde.
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paa evnen til at kunne anvende alle mekaniske midler til

at komme frem, ligesom ogsaa paa viljens ubøielige kraft.

Om end det nye projekt i storartethed og dristighed langt

overgik det første foretagende, saa syntes dog alle for-

beredelser, som kunde sikre et heldigt udfald, at være

foretaget i en tilsvarende, saameget større maalestok.

Dette er, høitærede ven, det indtryk, som Nansen her

har efterladt sig. Ingen, som saa og hørte ham, vil

glemme billedet af den vakre, kraftige unge mand, som saa

beskedent fortalte om en fuldbragt stordaad og tillidsfuld,

med enkle ord optrak grundlinjerne for et endnu langt

dristigere foretagende. Enhver følte sig fuldt forvisset

'Om, at hvad mands vilje, fysisk kraft og intelligens mægter

for seierrigt at optræde mod polaregnenes naturkræfter,

det er Nansen manden for at sætte i verk. Og om vi end

her ikke kan fri os fra det indtryk, at de forudsætninger

om de fysikalske forhold, hvorpaa planen for en stor del

sjrunder sio;, ikke kan reQ;nes for fuldt sikre, saa er vi

forvisset om, at Nansen med klart blik vil overskue de

virkelige forhold, som han forefinder, og klogt vil ind-

skrænke sig til at gjennemføre, hvad der fysisk er muligt,

istedenfor med overdreven seighed at holde fast ved den

engang lagte plan. I tillid hertil haaber vi trygt at se

Deres daadskrafti^-e, unodommeli2:e landsmand med rio-t

udbytte ver.de tilbage, fulgt som han er af hele den dan-

nede verdens varme interesse.

Endnu ett ønsked jeg at tilføie om det indtryk, som

Nansen her har gjort. Det er med hensyn til den glæde-

liQ:e forenino; af usedvanlig: foreta^elses-aand oq; viden-

skabelig sans. Begge finder man saa ofte skilt. Især i

vor idræts-tidsalder er det næsten regelen, at de dristigste

kraftydelser— f. eks. i erobringen af vore høifjelde og
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bræer— kun blir udført for sin egen skyld og kun for

at tilfredsstille lysten til eventyr. Saa meget større

paaskjønnelse fortjener det, naar overvindelsen af de

største fysiske vanskeligheder sker i høiere formaals

tjeneste. Nansens foredrag her har særlig lagt for dagen

hans sans for og forstaaelse af de problemer, som knytter

sig til den arktiske forskning. Han har særlig lagt an

paa at vinde og at give en videnskabelig forstaaelse af

Grønland og dets bygning, og ligeledes har han en klar

erkjendelse af, hvilken betydning udforskningen af polar-

egnene har for udvidelsen af den videnskabelige erkjen-

delses omraade.«

Da Nansen var vendt tilbao^e fra sin foredrao^sreise,

udkom det sidste hefte af hans store verk Paa ski over

Gronlaitd, et verk paa over 700 sider i stort oktav. Dette

verk og Eskimoliv optog ham for en væsentlig del i den

første halvpart af tidsrummet mellem de to store milepæle

i hans liv.

Hvad der især tog paa ham i disse aar, var forberedel-

serne til den store nordpols-ekspedition. Paa denne udrust-

ning blev der lagt en umaadelig omtanke— lige fra skibets

bygning til den mindste detalj i provianten. Selve valget

af besætning maatte jo give anledning til en hel korrespon-

dance;— der meldte sig ikke mindre end 150 udlændinger.

Øverst paa listen kommer englændere og amerikanere, saa

tyske, danske, svensker og finner, italienere og fransk-

mænd, etc.

Arbeidet var enormt. Gjennem hans hoved skulde alt

passere, hver eneste af disse hundrede gjenstande, som her

maatte tænkes paa. Mod dette aandelige slid var strævet

med kjælkerne over Grønlands indlandsis for intet at
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regne, næsten som en leg. Det absorberte hans tanker

dag og nat, slugte sin gode del af de faa timer, som var

levnet hans hjem og hans husliv, og var et kraftforbrug,

som vistnok ikke kan sammenlio-nes med nosret tidligere.

I begyndelsen af 1892 var han atter paa foredragsturne,

dennegang i England og til indtægt for nordpols-ekspedi-

tionen. Han talte i London og de andre store byer i

England, Skotland og Irland. Han gjested Liverpool,

Manchester, Sheffield, Birmingham, Hull, Newcastle,

Edinburgh, Belfast, Dublin, Bristol og mange andre steder.

»Man satte,« skrives dertil os fra England, »stor pris paa

hans foredrag, og han gjorde overalt den største lykke.«

» Hans herredømme over det engelske sprog er merkeligt.

Han blev fuldstændig hørt og forstaaet. Han støtter sig

naturligvis til papiret, men efter mit skjøn opnaadde han

den største virkning, da han ved slutningen af sit sidste

foredrag i det geografiske selskab lagde manuskriptet til-

side. Det var paa en maade et farvel til England, frem-

baaret med en følelse som henrev tilhørerne til entusiasme.

Jeg kan forsikre Dem, at naar Nansen kommer tilbage, vil

han faa en storartet modtagelse i dette land.«

Senhøstes samme aar gik ekspeditionens skib af

stabelen.

»Det var en hel skare af indbudne, som den 26 okto-

ber om moro;enen fulg^te Skiens-to2fet fra Kristiania til Lar-

vik. Det havde været ti graders kulde om natten ; det

havde sneet, og et tyndt, hvidt slør dækked dal og haug.

Taagen spredte sig, morgensolen lyste frem med den

eiendommelige dæmpede glans, som hører de klare vinter-

dage til. Paa Larvik station stod Nansen og tog imod.

Nede ved havnen laa en hvalfangerbaad med udkiks-

tønden paa fortoppen. Den fører gjesterne tilsjøs, dreier
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saa tilvenstre og lægger til land. Her i bugten ved

Rækevik ligger et stort skibsskrog opreist paa stranden

med agterstavnen vendt mod sjøen. Det er Fridtjof

Nansens nye fartøi, som nu skal gaa af stabelen. Det er

et høit og bredt skib, nedentil sort, oventil hvidt. De tre

vældige master af amerikansk furu, pitchpine, ligger endnu

her ved siden paa kaien. Fra fartøiets dæk reiser sig tre

flagstænger, de to har flag, den midterste er tom. Her

skal under daabsakten heises det flag, som bærer fartøiets

endnu ukjendte navn. Man undres paa, hvad navnet skal

være. Man gjetter paa Eva, Leif, Norge og Nordpolen.

Tusender af mennesker har samlet sig ved Co/in

A7'chers verft, tusender er klatret op paa fjeldene. Men
rundt det store fartøi, som med jernlænker ligger fortøiet

paa beddingen, staar grupper af kraftige skikkelser i

arbeidsdragt, med graanet haar og furede drag og ser

opmerksomt paa fartøiets form og sammenføininger. Det

er hvalfangere, som aar efter aar har været i polarhavet og

trodset dets farer. Der er ogsaa mange arbeidere imellem

dem, skibstømmermænd, som har været med at bygge

skuden, og som nu med retmæssig stolthed betragter sit

verk. Men den egentlige bygmester er han, den statelige

mand med de alvorlige, noble drag og det lange, hvide

skjeg. Det er Colin Archer.

Nu stiger Fridtjof Nansen, fulgt af sin hustru, op paa

en ved fartøiets forstavn reist forhøining. Fru Nansen

træder frem, knuser med et kraftigt slag mod stavnen en

champagneflaske, som hun bærer i sin haand, og siger høit

og klart: »Fram skal den hede.« I samme øieblik

heises flaget paa den tomme stang, i hvide bogstaver paa

rød grund læses ordet. Nu løses hastig de sidste baand

og kjett^inger, og; det store, tunge fartøi glider først sagte,
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saa fortere og fortere udover den sterkt skraanende rende

og ned mod sjøen med agterstavnen først. Den dukker

dybere og dybere. Et øieblik frygter man, at den skal

synke tilbunds eller idetmindste kjøre sig fast. Men i

samme mon som ogsaa forstavnen nærmer sig våndet,

løfter agterstavnen sig, og hele fartøiet svømmer snart

frem for efter et par minuter at lægge sig til kaien og

blive fortøiet der. I det øieblik, da dets hele masse havde

naaet sjøen, og agterstavnen reiste sig, slog et bølgeskvulp

opover stranden, skylled over berget og over de tilskuere,

som havde slaaet sig ned lige ved sjøen. Man saa dem
paa afstand som vaade fluer krabbe op paa de overskyllede

klipper. En stor baad, som blev slynget opover en fjeld-

væg, blev med møie berget, uden at nogen ulykke skede.

Men paa forhøiningen stod ved siden af sin hustru

Fridtjof Nansen høi og rank og saa udover. Alles øine

søgte dem. Man tænkte paa de følelser, som maatte røre

sig hos dem i dette øieblik, da fartøiet gled ned i sjøen:

følelser af glæde over, at prologen til det store, lange,

mørke drama, som skal spilles deroppe i nordpolens vin-

ternat, nu lykkelig var opført; følelser af smerte over

den lange skilsmisse, som forestod.

For alle, som var tilstede, syntes de øieblik, da Fram
under salut og folkeskarernes tordnende hurraraab og

jubel gled ned i sjøen og atter reiste sig stolt og frigjort,

som en usedvanlig gribende handling; og man hørte

siden mange sige, at den stund var en af de høitideligste,

de havde oplevet. Da skibet gled fremover i sølvglansen

fra det rolige havs vandspeil, var det, som man fik kaste

et blik ind i det vordendes saga. Det var, som man fik

et glimt af fartøiets skjæbne, dets færd for at sprede lys i

de dunkle egne af vor jord, hvor endnu intet oie har naaet,
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over de bølger, som intet fartøi har pløiet Men naar

man saa igjen tænkte paa den dystre virkelighed, som

sandsynligvis kommer at omgive dette fartøi og dets

besætning paa den djerve forskerfærd, kulden, mørket,

stormene, isbergene og alt, hvad dermed følger, blev man

alvorlig tilsinds. I F^ridtjof Nansens lyse, rolige, frimo-

dige, faste blik kunde man dog ikke læse spor af æng-

stelse eller tvil. Han eier den tro paa sin sag og den

viljekraft, som kan flytte bjerge.«

Colin Archer, Frams bygmester, tilhører en skotsk

slegt. Han har i Norge et kjendt og saare anseet navn.

»Det er ikke saa mangle aar siden, at vor lodsbaad ikke

stod hoit hverken som seiler eller trygt sjofartøi. Byg-

ningen var svao; 02: formen uhensis^tsmæssio;, derfor

hændte det heller ikke saa sjelden, at baaden gik ned

og tog lodsen med sig. Archer stilled sig den opgave at

skaffe vore lodser en mere velseilende og tryg stormbaad.

Efter nogle og tyve aars arbeide har han naaet saa langt

frem, at lodsen freidig gaar tilsjøs i en storm med Archer-

baaden, og at de hjemme i stuen ikke ængstes for, at

far er gaaet tilbunds, naar braattene brøler, og stormen

hvi ner.

«

Archer sagde i en tale dernede hin dag, at han ikke

havde kunnet løse denne særegne, for ham saa fremmede

opgave, livis ikke Nansen selv havde givet nøkkelen;

det var Nansens konstruktive sans, som havde løst pro-

blemerne og givet anvisningerne. Men Nansen havde

vel ogsaa paa sin side ret, naar han roste Colin Archers

talent, 02^ naar han mente, at aldrigr før var et fartøi

bleven bygget for polarfærder med tilnærmelsesvis saa

stor omtanke som dette. Vi faar da haabe, at denne

Colin Archers merkeligste » lodsbaad «, som skal lodse
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menneskeheden over ukjenclt farvand og gjennem isfyldt

»led«, ogsaa maa staa sin prøve.

Fram, som virkelig ligner en lodsbaad lidt, er bygget

i overensstemmelse med Nansens plan for polarfærden.

Det gjælder ikke for ham at bryde sig med magt frem

igjennem ismasserne. Fram skal jo efter planen ligge

fastfrosset i dem og fores frem af havstrommen. Her er

ikke brug for et hurtiggaaende skib, men for et fartoi.

som kan taale selv meget alvorlige ispresninger uden at

knuses. Det maatte være saaledes bygget, at isen, naar

den pressed paa, ikke fik holdetag i dets sider og kunde

klemme det sammen, men lofted det op, idet den skjød

sig ind under det; derfor er siderne sterkt rundet oq;

skraanende mod bunden. For at kunne opnaa den størst

mulige styrke maatte det være saa lidet som muligt og

navnlig kort og samtidig bredt; dette vilde lette løft-

ningen, naar isflakene sprængte paa, og skibets manøvre

mellem disse, naar det blev fløt.

Frams længde ved dækket udgjør 39 meter, i vandlinjen

34,5 meter, i kjølen 31 meter. Den største bredde er 11

meter, i vandlinjen uden ishud 10,40 meter; høiden er

5,25 meter. Med let last stikker den 3,75 meter. Far-

tøiet har næsten ingen kjøl, idet denne, som er 14 tommer

i firkant, paa 3 tommer nær er indbygget i skroget og

forsynet med afrundede underkanter. Den bestaar af

amerikansk alm. Selve skroget er for største delen bygget

af italiensk ek, som har ligget paa Hortens verft i tredive

aar. Spanterne er i to lag eller ringe. Garneringen er

af pitchpine. Yderbeklædningen har tre lag: nærmest

tømmeret 3 toms ekeplanker, saa 4 toms ek og tilslut

ishuden af greenheart, hvis tykkelse tiltager fra kjølen til

vandlinjen, fra 3 tommer til 6 tommer. Baugen og agter-

enden er jernklædt.
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Skibsvæggene blir saaledes 70—80 cm. tykke og faar

clerio-jennem en betydelig modstandskraft, som endnu øges

ved de mange kraftige forstotninger og forsterkninger

af ek og jern. Skibsrummet er delt i tre afdelinger ved

vandtætte skot. I soliditet er /^rrt;;;^ saaledes enestaaende.

Aldrio; har et fartøi været saaledes rustet til at tao-e imod

isen.

Kvilestunder har Nansen under disse aars slid, naar

han ser sine venner hos sig. Disse festlige pauser i

arbeidet er uforglemmelige for dem, som har været med.

De mindes middagen, da alle malergutterne— det er

JVerenskiold, Eilif Peterssen, Skredsvig, Munthe, Sinding

— fyldte huset med lystig skjemt uden begyndelse og

ende, da de aldeles ikke vilde høre pene taler, men sprang

ud i kjøkkenet og satte pumpen igang, hver gang en

begyndte. Nansen trivdes ganske udmerket mellem disse

malergutter,— han fusked jo selv lidt i haandverket *) og

havde under sit Bergens-ophold malet hos gamle Schiertz,

som mente, han burde blive kunstner.

De mindes sankthanskvelden, naar Lammers sang om
kjæmpen Roland og Nansen gik nede ved baalet og lagde

ved paa.

Og foråt ogsaa vi skal kaste et glimt af fest ind over

det arbeidsliv, som har været gjenstand for skildringen i

denne bog, vil den ene af hans venner, som selv var med,

éfter erindringen fortælle om frokosten i Nansens hjem,

dagen efterat Fram var gaaet af stabelen :

*) Nansen tegner ypperlig; ban har tegnet alle plancher i sine zoologiske,

histologiske og anatomiske afhandlinger selv. Og som et betegnende udslag

af hans energi ogsaa paa dette omraade kan nævnes, at han, da det ikke

syntes ham nok atudføre tegningerne til sine arbeider selv, ogsaa lærte sig til

at litografere, saa at f. eks. plancherne til hans hovedafhandling om nerve-

systemet er litograferet paa sten af ham selv.
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»Det havde regnet om natten, saa veiene var ordentlig

sølet med bundløs høstbløde. Nansen mødte selv paa

stationen og var i perlehumør.

Da vi naadde frem til løkken (4 times vei fra Lysaker

station), regned det. Udenfor laa fjorden mørk og trist,

og den graa høsthimmel saa trøstesløs tung ud mellem

furustammerne. Men inde i peisestuen, Nansens egen

stue, laa der vedkubber og kvist paa peisen og brændte

lunt og koselig.

Her er alt i nordisk stil. Nansen har selv, som før

nævnt, givet tegning til de lysefurutræs møbler i dragestil,

med vakre udskjæringer. Over høisædet hænger et aa-

klæde med gammelt mønster.

I den lille koselige spisestue var frokosten serveret; i

den gladeste stemning gjordes den ene ret unda efter den

anden, og Nansen er ikke den, som glemmer at krydre

maaltidet med munter passiar. Han er naturligvis endnu

opfyldt af erindringen om gaarsdagen, da Frai?: gik af

stabelen, 02: der fortælles den ene historie efter den anden.

Eva maatte til med at aabenbare sine inderste følelser, i

det øieblik hun knækked champagneflasken mod Frams
bauo; 02: saofde: »Fram skal den hede«, oq; saa fortaltes der

om, hvorledes Archer efter sigende lukked øinene, i det

samme skibet begyndte at røre sig o. s. v.

Ved champagnen udbragte da Nansen Retziuss skaal.*)

Retzius svarer og slutter sin tale saa:

»Det er et herligt hjem, du har, Nansen, og jeg kan ikke

andet end beundre dig, at du kan rive dig løs fra det for

at gaa ud i vinternatten mod en ukjendt skjæbne, du,

biologen, som udenfor dit vindu ser havet brede sig med

*) Retzius og Nordenskjold var begge budne til gaarsdagens festb'gheder.

Nordenskjold var forhindret ved Kolumbus-festen i Spanien.
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sit rige, lokkende indhold. Her har du jo havets fauna

lig^e for dio- med alle dine oramle venner: ormer, molusker

og slimaal. Jeg og mine medbrødre i videnskaben, som

saa høit vurderer biologen Nansen, der med fremgang har

styret sin forskningsfærd over ukjendte dyb ogsaa i biolo-

giens verden paa et saa saare vigtigt omraade som nerve-

systemets, vi kan ikke fuldt forlige os med den tanke, at

du skal drage bort fra denne din virksom hed saa langt og

saa længe.

Men du har selv besluttet det, du har selv yliinckat dit

odes bMd«.

Og forresten, naar polarforskeren kommer hjem fra sin

djerve, eventyrlige færd, skal biologen finde feltet for sin

forskning lige rigt. Thi derom kan du være forvisset, at

vi, som er hjemme, ikke skal tåge den hele høst ; her skal

endnu findes meget igjen. Vi staar endnu ved begyndel-

sen af arbeidet.

Det er bare ett, jeg er ræd, og det er, at Fridtjof Nan-

sen, naar han vender hjem fra nordpolen, skal opdage, at

jorden har en pol til.«

Der blir klinket 02f drukket. Underlide tanker 2faar

gjennem os alle. Her er jo atter en kjær vennekreds,

som han ser for sidste o-ansf, før han enorano- kommer
tilbage.

Nansen er som altid rolig og jevn. Og mens maaltidet

gaar sin gang med nye retter, begynder han paa opfordring

at fortælle historier. Han har en ikke almindelior frem-

stillingsevne ogsaa som mundtlig fortæller, han skildrer

malende med kraftige træk og indimellem med smaa for-

nøielige enkeltheder. Først er det om isbjørner.— Saa

er det en, som spørger om den gangen, da han og Eva

var paa toppen af Norefjeld nyaarskvelden.
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»Jo, det var ganske rigtig nyaarskvelden ; det var i 1890,

var det. Eva og jeg var reist op til Krøderen for at lufte

paa os lidt, og saa blev vi enige om at gaa op paa Nore-

fjeld
;
paa toppen naturligvis. Vi laa paa Olbcrg om

natten og var dovne om morgenen, og det var frem paa

NANSEN OG HUSTRU PAA SKI

formiddagen, da vi gik fra gaarden. Vi drev ikke svært

haardt paa heller, og imens gik dagen. Det er jo ganske

drøit at gaa op om sommeren ogsaa ; men om vinteren er

dagen kortere, og da faar'n nøite sig, om en vil række til

tops, mens det er lyst. Og saa havde vi slaaet ind paa en

retning ;— kanske det var den beneste ; men den forteste
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var det ikke. Sneen var vældig høi. Og nogen forer

havde vi ikke. Der er altid noget seigt ved slig en top,

som sagt, ja især paa vintertiden da. Til slut var det

umuligt at ha' skierne paa længer; det blev saa brat, at vi

maatte tåge dem af og bære dem. Men op maatte vi jo

;

en kan da ikke vende paa halvveien, selv om det er aldrig

saa meget haalkeføre og skare. Det sidste stykke var

næsten raadløst
;
jeg maatte hugge trin for trin med skis-

taven. Jeg foran, Eva efter. Det var omtrent, som hun

skrev i den norske stilen, smaapigen : »For hvert skridt,

vi gik frem, gik vi to tilbage. Endelig naadde vi toppen.

«

Ja toppen naadde vi da, vi ogsaa; men da var det

mørkt og da havde vi gaaet i et kjør fra lo til 5 uden

mad. Men det havde vi da Guds velsignelse af— mysost

og pemmikan i blanding. Og det satte vi os til at maule

midt oppe i sneen i tykke mørket.

«

»Dere kan takke Gud, at dere ikke faar det her idae,«

saorde Eva.o

»Ja, Eva, du siger, det er vond smørelse,« knurred

hendes mand ; »men det er saamen bare en vane.«

Foreløbig dråk vi vor champagne og nød vor dessert,

mens Nansen blev ved: »Ja, der sad vi to alene i sneen

oppe paa toppen af Norefjeld, saadan 5000 fod over havet.

Snoen rev i kinderne, mørket blev tykkere og tykkere.

Længst i vest var det ligesom en svag, svag lysning efter

dagen, den sidste i aaret. Vi fik nok se at lette paa os.

Saa var det at tåge retning saa nogenlunde nedover til

Eggedal Fra Høgevarde*) og ned til dalen er det vel

saa omtrent en norsk mil, saa det havde jo ikke været

noget at snakke om i 13/se. Men nu var det ikke saa

greit midt oppe i vilde fjeldet. Det fik staa til.

*) Toppen af Norefjeld.
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Og Lidover gik det i svarte mørket, jeg foran og Eva efter.

Det gik som en vind udover skrenter og berg, og det gjakit

at holde tungen ret i mimden. Naar en har været ude i

mørke en stund, saa er det, h*gesom der staar en svag lys-

ning af sneen ; en kan ikke kalde det lys, men det er da

ligesom et skimt ialfald. Ja, Gud ved, som en kan klare

sig mange ganger; men vi kom da nedover. Ret som
det var, maatte jeg braastanse og skrige til Eva. Det var

for brat for skierne, der var ingen anden raad end at glide

paa enden. Det leter paa bukserne, men det er sikrere,

naar det er mørkt.

Snoen drev om ørene, saa det sved, for det var synd at

sige, det var tøveir ; og udover gik det.

Allerbedst det var, midt i fuldeste farten, blaaste hatten

af mig, — jeg havde saa'n en liden graa hat, som jeg pleier

at gaa med.

Saa var det at bremse og komme paa benene igjen.

Langt oppe skimted jeg noget svart paa sneen, krabbed

ivei, hugged til og slog fingrene mod en sten. Hatten

maatte ligge længere borte; jo, der var den. Jeg hug i

sten igjen. Det yred bortover sneen med hatter, hat i

hat, hat i hat langt bortover. Men naar jeg skulde sætte

den paa hovedet, saa blev den til sten. Stener for brød

kan være leit, men stener for hatter er saamen ikke bedre.

Det var ikke andet for, end at jeg fik age videre uden

hat.

Eva sad, der hun sad, hun. »Eva!« raabte jeg. »Eva!«

Langt nede svarte det.

Det var ligesom ingen ende paa denne milen. Men
ende paa os var der jo endnu, og den maatte holde for.

Af og til kunde vi jo bruge skierne ogsaa. Ret som det

var blev det tverbrat, saa vi i sids te øieblik stopped for
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stupet,— hvor høit det var, kunde vi jo ikke se. Men ret

som det var tulled vi udover ogsaa, kast i kast. Men

sneen var dyb, og det er nu utroligt, hvor langt en klarer

sig da.

Noget, som kunde kaldes retning, havde vi ikke

længer ; vi vidste bare, at vi skulde udover. Tilslut stod

vi bommende fast. Saa maatte Eva sidde og vente igjen

og jeg til at famle efter fremkomst. Jeg ledte skridt for

skridt i svarte mørket og blev længe borte. Med ett slog

det mig: tænk, om hun sovner af ! Sligt hænder paa

sjøen,— og træt maatte hun være. »Eva, Eva,« skreg

jeg. Aa jo da, hun svarte dengangen ogsaa, men langt,

langt oppe. Var hun sovnet, sandelig om det havde været

saa greit at finde hende igjen. Men nu famled jeg mig

da frem til hende og havde den trøsten med, at jeg havde

fundet et bækkeleie. Jeg vil forresten sige, at et bække-

leie er ikke den bedste skibakke, en kan finde, mindst i

stummænde mørke — med tom mave 02^ tuno- samvit-

tighed. For det var jo en halsløs gjerning dette her.

Men det er nu utrolio-t, hvor lanot en klarer sis: da, 02: vi

klarte da endelio- bækkeleiet 00-saa.

Nu var vi nede i bjerkelierne, og endelig fandt vi da

vei, og saa var vi ovenpaa.

Langt nede traf vi en hytte. Jeg syntes, der saa nok-

saa koseligt ud, men Eva sagde, der var svart og fælt.

Og nu var hun spræk; nu vilde hun videre. Saa'n er de.

Langt om længe naadde vi klokkergaarden i Eggedal.

Da var det bleven sent paa kveld, saa vi maatte banke

folkene op. Klokkeren blev rent fælen, da han hørte, vi

kom fra toppen af Norefjeld.

Eva var ikke saa nøie med natteleie dengang. Hun
havde ikke før sat sig paa stolen, saa sovned hun af ; men
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da var ogsaa klokken 12 om natten, og hun havde været i

sælen i 14 timer.

»Han er nok træt den vesle gutten, du har med dig,«

sagde klokkerfar. For Eva gik i graa skidragt med et

lidet skjørt og bukser og pæsk.

»Det er kona mi,« sagde jeg.

Men da blev der laat.

»Aakors, aa kors, aa nei, aa nei! Trække kona med
sig over toppen af Norefjeld nyaarsnatten.«

Men saa kom maden, og da hun lugted, at det ikke var

mysost og pemmikan, saa yaagned hun.

Og ovenpaa hvilte vi os paa klokkergaarden i tre dage.

Ja, det var turen til Norefjeld nyaarskvelden. Det var en

hyggelig tur, synes jeg; men jeg ved ikke, hvad Eva

Et par dage efter kjørte den vesle gutten og jeg ned-

over gjennem Numedal til Kongsberg i 23 graders kulde,

og da holdt gutungen paa at fryse ihjel for mig.

Men en faar slide lidt vondt engang imellem, foråt en

kan have det godt bagefter. Den, som ikke har prøvet

kulden, ved jo ikke, hvad varme er.«

Det lider 0^ lakker til den store afreise. SommerenO

1893 er kommet. Om kveldene, mens sekretæren sidder

og skriver i haarde tag, og Nansen gaar ud og ind og

giver ham besked, er han ret som det er nede paa bak-

ken foran huset. Der skal plantes : stikkelsbær- og ribs-

busker, æble- og pæretrær. Nansen gaar selv og anviser

manden, som graver hullerne, hvor hvert træ, hver busk

skal staa. »Det blir grepa*) jord,« siger han, som graver

hullerne, og lægger tangblandet muld opi. »Aa ja, jeg

haaber, det skal gro,« siger Nansen. Aftensolen kaster

*) ypperlig.

N
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lange skygger fra de svære furustammer foran huset, bøl-

gerne ruller ganske sagte i lange dønninger op mod

stranden. Pigen kommer bærende med lille Liv, som

skal læQ:o-e sio-. Et vakkert lidet barn, et navn, som væk-

ker sære tanker.

Hvor lange skygger vil disse busker og trær kaste, før

han kommer tilbage ? Hvor mange kvelder vil solen

svinde bag aasen ved huset ude paa odden, før bølger og

vind fører hans fartøi mod hjemmet ? Kveld efter kveld,

maaned efter maaned, aar efter aar ?

Sankthansdagen ligger Fram færdig ved Piperviken

for at gaa. En saare liden brøkdel af Kristiania indbyg-

gere har trukket sig derned og staar og stirrer paa det

klumpede skib, som blir liggende der længe efter den

fastsatte afgangstid.

Saa uanselig er bedriften, før den er fuldbragt. Kom-

mer han igen, vil alt, som krybe kan i Kristiania, være

uden døre. Men menneskene er sig selv lig. Som om
eiet var intet at undfange denne storslagne plan, at tåge

dette kjæmpeansvar, at bære alle byrder indtil segnefær-

dighed — og saa staa rank paa kommandobroen og sætte

sit liv ind. Der var ikke manere den da<j, som ihukom

det gamle ord, der blev nævnt nede ved Rækevik, da

Fram gik af stabelen: »Vi maaler store mænd efter for-

tjenesten, ikke efter lykken. «*)

Men blandt dem, som var mødt frem, var medlemmer

af Norges storting. Gjennem to for et lidet folk ærefulde

beslutnino-er havde stortinQ-et bevilo;et 280,000 kroner til

ekspeditionen. Idag havde det afbrudt sit arbeide for at

sige dens fører farvel. Men Nansen var ikke underrettet,

*) Magnas Jiomines virtute metumir, non fortuna.
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han var enclnu ikke kommet ombord ; stortingets medlem-

mer stod der i timevis og maatte endelig gaa.

Endnu i sidste øieblik var der ting, som Nansen skulde

afgjøre. Den hele formiddag fik han saa at sige ikke

veksle et ord med sin hustru. Kun et kort farvel. Da
han kom ned i stuen, blev Liv baaret smilende imod ham.

Han tog barnet i sine arme : »Ja, du ler du, Liv, men jeg

!« Han hulked.

Saa kasted han sig i den lille petroleumsbaad, damped

indover fjorden, steg ombord paa Fram, hilste ikke paa

nogen, gik op paa brettet og gav ordre til afseiling. De,

som saa hans ansigt i den stund, glemmer det ikke.

Men der er et billede fra hin fortælling om skituren paa

nyaarskvelden, som stundom rinder os i tankerne i denne

ventetid: h un sidder ensom paa fjeldet og speider ud i

det uigjennemtrængeHge mørke, længe, længe. Da høres

en stemme fjernt fra snevidden. Han er der. Han kom-

mer.



KAPITEL XII

MÆNDENE PAA »FRAM«

Vinden havcle været stik i stævn hele daglen, skriver

W. C. Brøgger, lige siden vi satte ud fra Landegode.

For fulde seil havde vi først krydset tvers over Vestfjorden

over mod Moskenesøen og saa vendt og styrte nu ret op

mod løbet sydøst for Skraaven.

Den jevne, friske bris havde renset hinimelen og pisket

havet op til skumtoppede bølger, som skvulped ensformig

om Franis brede bauQ-, idet den kluntet osf tun»; som en

gammel hollandsk kof og stø som et lys kløved sjøerne.

Oppe paa kommandobrettet gik lodsen, Haagensen, i

bred tryghed op og ned, af og til paa sit godslige Nord-

landsmaal raabende en ordre om styringen til rormanden

;

farvandet var forøvrigt her saa rent, at det ikke just var

synderligt at gjøre for en lods, store aabne leden foran og

jevne vinden time efter time.

For enden af brettet havde Nansen indrettet sig et

friluftsatelier, et staffeli og et par kasser pastelfarver, det

var det hele,— og her sad han hele aftenen og til langt

udover natten i sin graagule silkeregnfrak, ganske blaa-

frossen i vinden, som forresten sagtned mere og mere af,

og malte og klinte udover med fingertoppene paa sand-

papiret, saa ivrig og utrættelig, at han sled skindet af

;

blodet pibled frem af det bare kjød og satte upaaregnet en

bred, rød stribe midt gjennem himmelen paa hans land-

skab.
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»FRAM« I BERGEN

Og dette landskab, Fram passerte, var nok værd at

male, saadan som det fortonte sig i aftenrøden ; ingen pen

formaar at skildre i sandt billede denne pragt af former og

farver med al den uendelio; skiftende rio^dom oo^afvekslino-.

Mod øst, belyst af gjenskjæret af den nedgaaende sol,
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fastlandets hele vældige rad af kammer og tinder og

topper : længst i nordøst, mere udvisket paa grund af sin

fjernhed, Tilthornets snedækkede nut, saa lidt nærmere

Hammerøens takker og S3der og Lundøens mørke egger,

lige foran os i uforlignelig skjønhed Stegtindens fint

meislede masse og Hanekammens svære ^%%, for os tegnet

mod baggrunden som et but horn med snefyldte botner

til begge sider ; saa hele den lange række af Foldenfjel-

dene nedover helt til Moloens lave spidser ; allerlængst

nede i synskredsen tabte sig Landegodes brede sokkel som

en taao-ebunke.O
Mod vest reiste sig truende og mørk Lofotvæggens

endeløse snedækkede fjeldrække, et stykke alpekjede midt

i havet. Solen var alt saa langt nede, at den laa helt i

skyggen og tegned sig med sortfiolet silhuet mod aften-

himmelens skiftende, vidunderlig sarte, l3^se farver.

Over de høieste tinder laa sammenbunket svære hvid-

graa skymasser, snart flydende over i de stribede sne-

fonner, som tegned fint kniplede kravemønstre' om Vaa-

gekallens skuldre, snart gjennembrændt af aftensolens

tindrende glød, som ogsaa længst nede mod Moskenesøen

danned en sammenhængende, bred guldbrem over de skin-

nende taagebanker, lig gjenskjæret af et hav af ild længst

ude.

Over os den blege, i gronligblaat og fineste rosenrødt

skiftende aftenhimmel, saa skyfri og lys og ren, som om
Vorherre rigtig særskilt havde lagt an paa, at Nansen og

hans fæller skulde faa se dette vakreste, vort land eier af

natur, uden plet eller lyde, inden de skiltes fra det.

Og under os det herlige, vuggende hav, endnu kruset

med hvide skumtopper paa den mørke, dybblaa grund,

dette hav med hval og sæl, med torsk og sild, vor gamle
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kongevei til »ros og magt«, den vei, som ogsaa Frams
kjøl nys var begyndt at pløie, fremad mod udødeligheden.

Fra'}7t laa og hakked og hugged for at komme op under

Skraaven. Time efter time syntes den spidse, underlige

top lige ind paa os, og alligevel var det, som det ikke

monned nogen ting, som om fjeldet bare flytted sig foran

os, lige fort som vi kunde lunte efter. Fram er som

bekjendt ikke nogen hurtigseiler; den har ikke brug for

det, den har jo aarene for sig. Det er ret. Fram ! Lang-

somt, men sikkert, det er det bedste. Clii va piano va

sano^ chi va forte va in morte.

Fram var forholdsvis pudset og fin nu ; Sverdrup havde

selvstaaet for rengjøringen og fungeret som straalemester

hele eftermiddagen udover, mens Gjertsen vasked efter

med svaberen, saa hele elver med vand i strømmer skvlled

henover dækket og tog med sig al unødig uhumskhed.

Det var ikke frit for, det af og til havde skvættet en draabe

paa Nansens pasteller, naar de kom bort under kommando-

brettet; men det hjalp ikke : Fram maatte fli paa sig for

at se anstændig ud, naar den kom frem til Tromsø, og

den maatte vaske sig dag efter dag for at faa af sig det

værste kulsvineriet fra omladningen i Nærøsund.

Nu var da endelig kullene stuvet ned i lastrummet og

den meste del af tørfisken ryddet af dækket baade for og

agter, saa nu saa det ud til, at det snart skulde blive folke-

ligt at være ombord igjen.

Det havde kostet meget slid dette ; besætningen var jo

ikke stor, saa hver mand havde dag efter dag fuldt op at

gjøre. Og reisen var jo ogsaa saa nys begyndt, at heller

ikke forresten al ti no- var i fuld orden endda. Ikke mindst

fordi Frams ladning jo var saa utrolig mangfoldig. Det

var da ikke greit at foretage en fuldstændig omladning,
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hvorved man jo altid for hver enkelt af de utalHge nød-

vendighedsartikler maatte passe nøie paa at tåge rede paa,

hvor den placeredes, saa at man ikke skulde staa fast, naar

man, maaske i farens stund, havde brug derfor. Hver

havde saaledes sit at passe ogsaa udenfor de løbende for-

retninger, og dagen havde i regelen været strævsom nok,

naar kvelden kom.

En og anden var nu heller ikke færdig med sit dagverk.

Førstestyrmand stod og snekred. Lille Scott Hansen var

alles yndling ombord; bare barnet endnu for en slig færd

— han var netop 25 aar— gjorde han mands gjerning saa

godt som nogen, Altid i godt humør, altid lige venlig og

elskværdig mod alle. Pokker til fyr lille Scott Hansen

!

Mest straaled dog hans oie, naar det hvilte paa barografen

og kronometrene og de andre kjære instrumenter oppe i

bestiklugaren, som sorterte under ham. Han skulde jo

være baade meteorolog og astronom ombord,— og forøv-

rigt førstestyrmand og lidt af hvert ellers. Nu vented han

professor Mohn den næste dag oppe i Lødingen, og saa

holdt han paa borte ved rækken at snekre sammen et bur

til termometrene til langt paa kveld og høvled og spikked,

saa flisene fog.

Væk med flisen. Buret var færdlgt og ophængt paa

sin plads. Var det derfor, han nu var saa inderlig for-

nøiet, lille Scott .^ Eller var det tanken paa det fore-

staaende møde? Ikke med Mohn— , naturligvis det ogsaa,

men jeg tænkte paa mødet med hans forlovede, som

skulde træffe ham i Trom so.

Der var trangt om plads paa Fram ; det var ikke stor

flekken, som ikke var optaget af dækslast af alle slags.

Paa fordækket tog jo allerede forstøtningerne for stor-

baadene og overbygningerne over lasterummet op meste-
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parten af pladsen, og saa laa her en mængde andet

skrammel, en vældig blæsebelg, dele af en vogn, en

reserveudkikstønde, en svær materialkiste osv. Men
værre var det paa agterdækket ; her var opstablet først en

masse tømmer, planker og bord, en hel del svære ølkasser

— som jo forresten regelmæssig aftog i tal — , det vældige

reserveror og reservepropellerne, saa de forskjellige dele

af »den store folkevandring«*), de rummelige »tanker«

med petroleum og gasolje, en af baadene og endelig under

kommandobrettet en hel del tørfisk til hundemad for alle

trækhundene, som skulde komme ombord oppe ved Jugor

Scharr.

Imidlertid, omkring rattet var der en liden aaben flek,

indbygget af dækslasten, hvor man kunde naa helt ned til

Frams dæk med fødderne og sidde nok saa lunt i ly for

vinden ; her brugte da ogsaa de, som havde ledighed, i

kveldingen at samle sig til en passiar og en røg.

Der sad vi ogsaa denne kveld i aftendæmringen, mens

Fram lænsed sig gjennem sjøerne under Lofotvæggen,

Hendriksen, Gjertsen, andenstyrmand, Jacobsen, Kristian-

sen (Grønlands-fareren) og jeg. Fiberne var kommet

frem og passiaren i fuld gang.

Jacobsen var en god fortæller,— naar man kunde faa

ham til da, hvilket dog ikke hændte hver dag. Han havde

jo ogsaa seet saa meget af verden mellem sydpol og nord-

pol, at han havde et usedvanlig rigt fond af egne oplevelser

at fortælle af. Og enten han beretted om sine eventyr

mellem maorierne paa Nyzeeland eller om sin drift mellen"!

isflakene ovenfor Novaja Semlja, forstod han altid at kaste

et overordentligt liv over de situationer, han hensatte

*) Beregnet paa at skaffe drivkraft for det elektriske lys, naar kullene slip-

per op.
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tilhørerne i. Denne kveld fortalte han om isbjørnejagter

sammen med prinsen af Bourbon oppe paa Spitsbergen,

tror jeg, og malte ud for os alle isbjørnens egenheder og

nykker, dens paagaaenhed og plumpe hinterlistighed til et

yderst livagtigt billede. Jeg har senere læst, at prinsen

ved afskeden havde foræret ham sit eget guldur ; det for-

talte han intet om, og jeg saa det aldrig, mens jeg var

ombord paa Fram.

Passiaren var altsaa kommet ind paa bjørn og bjørne-

jagt; den ene og den anden gav sit besyv med, og alle

havde de noget at lægge til af egne erfaringer.

»Hvormange bjørner har du skudt paa en slump, Hen-

driksen ?« spørger styrmanden.

Hendriksen var balsfjording; pandens form, de brede

kjæver og ansigtstypen i det hele syntes at antyde, at der

var kvæneblod i ham
;
godslig og snild var han ialfald og

en svær rusk til at tåge i, naar det behøvedes. Han havde

nu været oppe i Ishavet paa alle kanter i fjorten sommere

paa rad, lige siden han var 19 aar gammel; han havde

ikke kjendt sommervarme i kroppen i alle disse aar, før

han for kort tid siden var kommet sydpaa for at være med

at rigge Fram.

Han var noksaa faamælt ; men det var tydeligt at for-

ståa paa ham, at han ikke netop saa gjerne vilde være

med paa at gjenlage dette eksperiment med sommervar-

men. Han var da ogsaa ombord paa Fram af dem, som

gjerne holdt til for natten oppe i et af » hotellerne « paa

dækket, enten i Grand hotel eller Gravesen. Saa havde

man døbt begge storbaadene ; der var forresten fuldt af

alskens skindvarer i bunden paa dem, saa man kunde vist

ligge noksaa blødt og sove noksaa sødt deroppe, naar man

først fik karet sig ned imellem det hele lager af kjælker,
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ski, kajaker og andre arktiske smaasager, som ogsaa var

magasineret heroppe i disse luftige, hængende hoteller å

la Semiramis.

»Eg ha' ikke saa sikkert tal paa dem,« svarte kjæmpen

undvigende,

»Jeg tænker vel, du kan ta' til et halvt hundred mindst,

jeg,« mente styrmanden.

»Aa nei da! Men det er naa vel altis en del aa forti, —
ja kvitbjørn da,« tilføied han, som om det ikke var noget

at snakke om det, naar det bare var kvitbjørn (isbjørn)o

»Har nogen af dere skudt landbjørn da?« spurgte jeg.

»Ja, Mogstad har gjort det af med flere, han,« fortalte

styrmanden. »Den første var han nu ikke alene om,

men da var han ogsaa bare 16 aar gamniel; men saa en

fem-seks aar senere saa stængte han en bjørn inde i hiet

en hel maaned, og da han saa slåp fanten ud, saa knep

han 'en i farten. — Aa det er en udspekulert fifikus til

no'e af hvert, Mogstad, — i'igtig en mekanikus til aa finde

paa raa'.«

»Han ha' naa' skott brunbjørn, Sverdrup au da!«

bemerked Kristiansen, som nu stod og passed rattet og

hidtil ikke havde sagt et muk. Han og Sverdrup var bin-

dølinger begge to, og saa var fristelsen for sterk ; ellers

var det just ikke mange ordene at høre fra ham. Han
gik tydeligvis og havde svære skrupler for, om han skulde

følge med til nordpolen eller ikke, uagtet han paa for-

haand havde erklæret, at han ikke vilde være med læn-

Q^ere end til Tromsø. Ikke fordi han var bleven skræmt

paa Grønlands-færden ; det var nok andre ting, som var i

veien»

Sverdrup havde løst lodsen af nu og gik frem og til-

bage oppe paa kommandobrettet med jevne, langsomme
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skridt ; der udstraaler den samme følelse af ubeskrivelig

soliditet og tryghed fra ham som ixd^Fram, de ligner hver-

andre i grunden lidt. Svært tyk skibsvæg, men ogsaa

svært trygt og godt og varmt indenfor. Af og til snudder

han bortom Nansen oe ser

lidt paa, hvordan han blan-

der farverne paa sine skis-

ser, men siger i regelen in-

genting, gaar væk igjen og

kaster et hastig prøvende

blik fremover farvandet 02:

saa frem og tilbage igjen

som før.

Den, som har seet Sver-

drup ombord paa Fram, for-

staar, at han er den rette

mand til at føre den. Fram
er ingen elegant lystyacht, og Sverdrup er heller ikke

nogen hofkavaler at se til, — men vær rolig for, at

»hvor fartøi flyde kan, der er han første mand !«

Borte ved rattet gik passiaren sin gang, ganske uanfeg-

tet af vind og veir. Sjøen skvulped uafbrudt med slurk-

ende lyd op gjennem rorhullet, der foruden at tjene sit

hovedformaal ogsaa fungerte som en kjæmpemæssig

spyttebakke. Af og til, naar vinden tog i, knirked det i

taugverket, idet seilene strammedes, og slagene af stemp-

lerne nede i maskinrummet akkompagnerte med regel-

mæssig ensformighed. Bag bjelkeverke tog baaden, som

laa stablet op mellem os og rælingen, hørtes Kvik, Grøn-

lands-hunden i søvne snorke og knurre med en fornøiet

smaamurrende lyd, af og til afbrudt af korte bjef. Den

\ WftflW

LOITNANT JOHANSEN

(Nansens eneste ledsager paa slædeekspedi-

lionea henimod Polen)
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laa sikkert og drømte om lækkerbiskener og om slagsmaal;

men om, at den og Fram iiafladelig nærmed sig nord-

polen, det drømte den sikkert ikke om.

»Den fordømmede fillebikkja; idag har den spist op

saalerne paa et par splinternye tøfler, som Amundsen
hadde faat med sig af kona si,« fortalte styrmanden.

Kvik var alles yndling ombord ; men den havde den

slemme uvane altid at spise op, hvadsomhelst den kunde

komme over af lær- 02: skindarbeide, os; det uden nooren

persons anseelse. Kikkertremmer og skosaaler, kuffert-

lær og skindfutteraler, alt, som blot var tilberedt af dyre-

hud, var for den lækkerbiskener, som den vanskelig

kunde modstaa, uagtet den vidste, den bagetter fik stryg.

Nu ja, den trængte jo ogsaa til at styrke sig for reisen
;

til at være saa ung som den var havde den færdedes videre

om i verden end baade bikkjer og folk flest, først fra Øst-

grønland til Kjobenhavn med Ryder-ekspeditionen, saa fra

Kjøbenhavn til Lysaker og nu paa veien fra Lysaker til

nordpolen.

» Amundsen er jo gift, han .?« spurgte jeg.

» Kjære dere ! Han er mest gift a vors allesammen, han
;

han har baade kone og seks barn atpaa. Tel aa ha' saa

stort hus er e mye, han kan være fra saa længe.«

»Har han været nordpaa før, Amundsen ?«

»
Ja da, et aar var'n med Diana i Ishavet ; saa var'n —

ifjorvar e' vel— en tur til Jenisei me' ladning fra Shields.

Ja, han er kjendt i Ishavet som hjemme i stua si, han—

«

»End Juell, stuerten, er han gift da?«

»Ja Gu'bevars da! Han har baade kone og barn, han,«

oplyste Gjertsen. »Den staute kona. Di saa ombord paa

veien fra Kristiania til .Horten, Di vet } Hu' har vær't

viden om me'n, hu'. Forleden aar var a me'n helt ned til
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guldkysten, aa da di skulle iland, ser Di, saa trudde Juell,

han aldrig skulde faa se kjærringa mere,— for allerbedst

det var, saa tok rorfolka, negerane, nakne som mi hand

kan Di vete, aa løftet a op paa armane sine aa hoppa i

våndet me' a. Juell trudde som sagt fuldt aa fast, at naa

vare slut me aa faa godt a henner mer i verden ; for dels

var a naa saa ualmenneli vakker aa fyldig, aa saa tænkte'n,

de' kunne være menneskeædere, kannibaler dom kaller,

iblandt au da.«

»Det er svært saa mange, som er gift af dere,« mente

jeg.

» Aa ja, vi har da no'n etter os, no'n hver a' os,« svarte

Hendriksen. » Amundsen er naa basen, han da, for han

har naa vel fem eller seks onger, saa har vesle Nordal fem,

saa har Juell aa jeg fire hver, saa har— la' mig naa se—
Pettersen har vel to ?— aa—

«

»Saa har Nansen og jeg en hver,« tilføied styrmanden.

Jeg maatte tænke paa lille Liv,— og saa dreied jeg Hdt

paa hovedet og saa ham sidde deroppe paa kommando-

brettet, endnu stedse sysselsat med at male, som han al-

drig i sit liv havde gjort andet. Han havde tåget luen sin

af for at se bedre og skygged prøvende for billedet med
armen eller kikked igjenneni den hule haand for at samle

indtrykket af farve rn e. Busten stod ret til veirs, kortklip-

pet og strid, og det svære hoved tegned sig alvorligt og i

skarpe linjer mod aftenhimmelen, som ubeskrivelig ren

og lys i klare, blege farver hvælved sig ovenover.

Var det det fjerne maal, som sysselsatte hans tanker,

eller var det hjemmet med lille Liv i vuggen.'^

Du blege, dæmrende sommerkveld! Hvor ofte skal din

himmel spænde sit hvælv mellem tinder og hav, inden

Fram atter vender stævnen mod syd.f^ Hvor ofte skal dit
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solguld bremme skybankerne i synskredsen Hgesom nu,

inden det tunge skrog kaster anker ved hjemmets kyst

med sin dyrebare last!

Aftenluften begyndte at blive kjølig. Jeg brød derfor

op for at gaa ned og finde fat i noget ydertoi. Nu var

det som ovenfor nævnt ikke saa lio^etil at komme frem

paa Frams agterdæk, og jeg bemerked derfor ogsaa spø-

gende : »Her paa Fram burde man enten have fire ben

eller vinger for at slippe helskindet frem over alle forhin-

dringer.

«

»Gjør som Johansen, « svarte styrmanden. »Han gik

forleden dag paa hænderne op trappen fra rummet for-

dæks, saa over hele fordækket op ad trappen til agter-

dækket ind ad kahytsdøren og ned kahytstrappen, og

forsørge mig var'n saa møe som rø' i syne', da han sat'

føtterne under sig igjen ned paa gulvet i salonen.«

»Johansen da, er 'e no'n sak for han da, han er jo

Norges første turner, han, vet je',« bemerked Gjertsen.

»I Paris hoppa'n saltomortale over 42 mand, saa fransman

trudde, de' bare sku' biet en vaat flek etter'n. Men han

va' like go', han !— Men de' fek'en guldmedali for!«

»Aa jo, han er naa ikke saa daarlig, han Aniundsen

heller da, gutter! Hvem skulde tru, at han kunde gjøre,

hva'n gjorde forleden her nere i Rørvik, mens vi holdt

paa me' aa laste de grise-kola. Jo han var oppe i stor-

toppen aa skulde ner paa fordække'. Saa ga'n sig Gu'

forsyne mig til aa glie ner paa staget fra stortoppen ner

til fortoppen aa holdt sig i bare hænna' hele veien ! De'

var'e s'gu ingen a vors, som hadde gjort'n etter ! Men saa

er naa nævane han Amundsens saa barka som puntlær au !

Aa saa faar'n naa lægge merke til, at'n er no' lettere i

vegta end til eksempel jeg da,« — fortalte Gjertsen.
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Jeg, som ikke kunde gjøre nogen af de omtalte kunst-

stykker, lænsed mig, saa godt det lod sig gjøre, frem over

agterdækkets forhindringer forbi bestiklugaren, indenfor

hvis aabne dør netop en del af kruddunkerne var opstablet

til tørring, og ned ad kahytstrappen, som, om den ikke

netop kræved nogen førsterangs gymnastikerfærdighed,

dog heller ikke vilde være at anbefale podagrister eller

tykmaver.

Kahytstrappen gik lige forbi »byssa« (kabyssen), hvor

netop Juell holdt paa

med sin kokkere-

ring. Der stod en

varm, fristende mad-

os ud af doren, og

jeg smat indom for

at varme mig lidt og

slaa en liden passiar

af.

Juell stod i bare

skjorteærmerne og

kogte, saa sveden

silte i strømmer ned-

over den hoie pande,

og de svære knebelsbarter laa som grimer omkring mund-

vikene.

»Godt og varmt, Juell !« sagde jeg til indledning.

» Varmt ja! Ja, det skal Vorherre vite! Naar alle

gryterne koker om middan', tænker jeg næsten, fa'n sjel

kunde faa bryne næsa si, om'n stak indom her. Det er

det værste spel, jeg har vært me' paa i mi leveti' ! Naa
har jeg gjort mange slags reis' ; men det er første gangen,

jeg har sted' mig som kok, og kommer je.' me' helsa tebars

KOKKENET PAA »FRAM«
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igjen, saa ska' det naa bli sidste au ! Gu' bevare dere vel,

bli aldrig' kok, hvad Di saa gjør, professor !«

»Nei, nei, Juell ! Vi kan nu ikke være skræddere alle-

sammen heller! Jeg antager ikke, jeg har videre udsigter

til at faa ansættelse som kok for det første ! Men naar

De kommer hjem igjen, Juell, saa haaber jeg at kunne

være med at bespise Dem og sige tak for sidst for alle de

gode middage paa Fram! <-<

»Tak som byr !« svarte Juell; »men det blir naa alti' e'

støn' tel da ! Om endda bare Peik vilde holde, til vi kom
tilbars, ska' je naa vel greie denna tørnen au !«

Peik var det populære navn paa et isolations-kogeap-

parat efter Finnes model, en stor piece, som holdt varmen

meget længe. Nansen interesserte sig levende for den og

deltog selv flere ganger, mens jeg var ombord, i middags-

lavningen for at vinde erfaring for brugen af Peik. Og
Peik kogte mange slags gode sager. Kosten paa Fram,

var jo, tiltrods for Juells beklagelser over sin ringe bega-

velse som kogekunstner, virkelig fortræffelig og stadig

afvekslende. Sammensætninfren af middao-en, som o-ierne

bestod af suppe og en efterret, eller ogsaa ofte af en

fiskeret og en kjødret— med en halv øl til pr. mand,

saalænge ølet varte — , var mange ganger noksaa kuriøs.

Jeg erindrer saaledes, at den første middag, jeg spiste

ombord, bestod af hermetiske fiskepuddinger fra Stavan-

ger, hermetiske kaniner fra Australien og vildænder, skudt

paa veien af Nansen ; til supperne anvendtes ofte i stor

udstrækning hermetiske tyske grønsager, og til kjødretten

serveredes undertiden ogsaa til prøve amerikansk trane-

bærsyltetøi osv. I retning af proviant som i alle andre

henseender var saaledes udrustningen fortræffelig og i alle

enkeltheder overordentlig omhyggelig planlagt. Særlig



2IO NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

grønsager og fedt (smør) var der rigelige kvantiteter af,

saa ekspeditionen skal ikke som paa Grønlands-færden

være udsat for at lide af »fedthunger«, saalænge Fram er

i behold. Af smør fandtes saaledes ikke mindre end 6000

kilogram ombord, 2000 kilo fint dansk herregaardssmør og

4000 kilo udmerket margarinsmør, en gave fra Pellerin &
ko. ; mens jeg var ombord, spistes der kun margarinsmør;

men dette var af saa fortrinlig kvalitet, at jeg ikke tror,

nogen skulde have antaget det for kunstsmør, om man

ikke liavde vidst det.

I det hele tåget var der nok af alle mulige ting ombord

;

der fandtes jo næsten ikke den ting, som kunde nævnes

ved navn, som ikke var ombord paa Fram, og det i regelen

i rigelige kvantiteter. Jo én ting fandtes omtrent ikke

spor af, nemlig spirituosa, det vil sige drikkelige spirituosa;

for den denaturerede spiritus til at opbevare sjødyr i kunde

vel ikke Q-odt hen resenes hertil.

Paa Trondhjemsfjorden fik vi kastet over til os fra en

forbifarende dampbaad en flaske portvin, med anmodning

om, at den maatte drikkes oppe ved nordpolen; det var—
naar undtages ølkasserne, som antoges blot at række et

par maaneder— alt, som fandtes af drikkelige spirituosa

ombord. »Du faar da kjøbe et par flasker champagne

i Tromsø for at drikke en skaal for gamle Norge, naar du

sætter flagstangen i jordaksen, Nansen, « spøgte jeg en dag

med ham. »Jeg har tænkt at smugle ombord en flaske

kognak eller to for julekvelden, « svarte han ; »men du

behøver ikke netop at snakke om det til folkene. « Siden

fortalte doktoren, at han ogsaa i al stilhed tænkte paa at

smugle ombord en flaske eller to i Tromsø, men tillagde

ogsaa, at det var bedst ikke at snakke om det. Det skulde

være en overraskelse.
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Jeg synes, jeg ser salonen julekvelden med den dam-

pende toddy paa bordet. Kjender jeg Nansen ret, saa har

det nu ikke været stor portion til mands. Hvor den staar

klart for min erindring den lille koselige, lave salon med
de omgivende smaakahytter.

Salon !
— det er næsten misvisende at bruge det ord ;

*)

Frams salon rummed jo neppe 50 kubikmeter luft, et lidet

kot, som ikke vilde gjort lykke ved sine dimensioner selv

i en tarvelig leilighed paa Griinerløkken. Men hele rum-

met var ligesom fyldt af tankerne paa det store maal, og

det gjorde det høiere under tåget og gav videre syner end

i den eleganteste herskabssal. Forresten var det nu ogsaa

i og for sig et koseligt lidet rum da, uforlignelig hyggeligt

at krybe ned i, naar det var altfor rusket og koldt og vaadt

at være oppe paa dækket i vind og veir.

Til støtte for min egen hukommelse har jeg noteret

mig, hvordan den var udstyret; maaske ogsaa en og anden

ellers kan have lyst til at høre lidt derom ; det er jo ikke

hver dag, vi sender en ekspedition til nordpolen, saa jeg

tænker mig, at hver enkel thed, som kan kaste et lidet

streif af lys over disse mænds liv, for mange vil være af

interesse.

Paa salonens forvæg mellem begge indgangsdørene var

anbragt en lang sofa, betrukket med svært rudevæv i

friske norske farver og med høie stolper med udskaarne

dragehoveder paa siderne. Foran den det lange, smale

spisebord; naar vi kneb os godt sammen, kunde vi spise

alle paa én gang (undtagen de, som havde vagten). Ser-

viset var altid det samme for alle retter : en emaljeret

bliktallerken og en svær emaljeret blikkop.

*) Salonen er 14 fod lang og 17 fod i forkant, 11 i agterkant og 8 fod fra

ofulv til tas:.
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Midt over sofaen hang, indfattet i ramme, et ypperlig

malet tapetmotiv af Gerhard Munthe, forestillende tre

eventyrprinsesser, som overraskes af tre til bjørner for-

vandlede prinser. Paa begge sider af det lille mesterverk

tilvenstre et lidet skogbillede af Eilif Peterssen og tilhøire

øverst en fin skisse i farveblyantstegning af Skredsvig

:

odden med bryggen fra Nansens hjem ved Lysaker, og

derunder et lidet motiv fra Jæderen af Kitty Kielland.

Paa høire sidevæg var anbragt et harmonium fra Ny-

strøm & ko. i Karlstad; det var indrettet baade til at spille

paa tangenterne som paa et piano og tillige indrettet til at

spille med en sveiv, som en lirekasse, idet en gjennem-

hullet papplade, som fæstedes paa, bestemte melodien.

Man kunde spille over hundrede forskjellige melodier

lige fra menuetten i Don Juan og arier af Jægerbruden

til de mest vulgære dansemelodier. Forøvrigt forekom

det mig ikke at gjøre saa megen lykke endda ; ialfald

var der almindelig stemning ombord for at faa kjøbt et

trækspil i Tromsø, ligesom der ogsaa næredes store for-

ventninger til Mogstads fiolin, naar han kom ombord

(i Tromsø).

Over harmoniet var anbragt et billede af Hansteen, og

saa mellem indgangen til Scott Hansens altid ekstra hyg-

gelige og smagfuldt udstyrede kahyt og agtervæggen i

salonen et lidet skogbillede af Hansteen og endelig ogsaa

over ovnen (en petroleumsrør-ovn fra Blunck, tillige

tjenende som ventilationsapparat) midt paa bagvæggen et

tredje maleri, birkestammer af samme kunstner.

Paa venstre sidevæs:— mellem indsfans^en til doktor

Blessings og Sverdrups kahytter— var opstillet en gevær-

opsats med syv Krag-Jørgensenske karabiner; de udgjorde

forøvrigt blot en liden del af vaabensamlingen ombord; thi
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ialt fandtes ikke mindre end 32 geværer og 24 revolvere,

alle af fineste sort, derhos to kanoner og en masse ammu-

nition.

Over geværopsatsen atter et yndigt billede af Skredsvig:

furutrærne foran Nansens hus, vinterbillede med sne.

Midt i salonen nær ind til spisebordet var rummet delt

SALONEN FAA »FRAM«

af den svære mast, rundt om omgivet af et ganske smalt,

stoppet sæde, som dog sjelden blev benyttet ; ellers løse

taburetter til at sidde paa.

Belysningen besørgedes om aftenen ved flere elektriske

glødelamper over sofaen ; den store buelampe blev ikke

brugt, mens jeg var ombord.

Endnu ett faar ikke o-lemmes : Norgres løve i rødt felt i

skylightet over ovnen.

Saaledes var Frams salon, liden og trang, ikke stort

høiere under tåget, end at Gjertsen, Hendriksen og Juell

naadde det med hat paa, ikke rummeligere, end at man

næsten overalt maatte vende smalsiden til, naar. man skulde

passere to og to forbi hverandre.
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Hvor hver eneste liden ting her inde-nfor disse lave

vægger har fæstet sig i mindet, Hge fra det halvt forskræk-

kede, halvt nysgjerrige udtryk i ansigterne paa Munthes

prinsesser til rudevævet i sofasædet, som Nansen forresten

til daglig vendte om, da han fandt, at de mange kullede og

begede bukser aftrykte sig for tydelig paa mønsteret og

allerede begyndte at afdæmpe de friske farver temmelig

paatagelig. »Det skal holde, til vi kommer hjem, saa vi

faar spare lidt paa stasen, « sagde Nansen.

I denne salon stod endnu aftensbordet dækket, uagtet

det allerede var temmelig sent; det var de maskinister,

som havde havt vagt, som nu var oppe og spiste og pusted

lidt, hvad de ogsaa vel kunde trænge til ; thi maskinrum-

met paa Fram, sikkerlig et paradis i polarnattens kulde,

saalænge kullene varer, maatte her under sydligere bred-

der nu paa sommertiden vel nærmest regnes for et veri-

tabelt helvede af varme.

Der sad de altsaa, begge de omtalte gymnaster, fyrbøder

og reserveløitnant Johansen og forstemaskinist Amund-
sen, og nød hvilen og maden efter den anstrengende

vagt, mens Petterson og Nordal, F^-ams elektriker, havde

overtaget tjenesten. Straks efter kom ogsaa Scott Han-

sen og doktoren (Blessing) til, og saa fik vi os en varm

kop te af stuerten og tog kraftig fat paa aftensmaden, jeg

for min del for anden gang.

Denne aften var det ligesom lidt aparte for mig at sætte

mig til aftensbordet; jeg vidste, at jeg nu sandsynligvis

kun havde ett aftensmaaltid igjen ombord paa Fram, og

det strømmed ind paa mig med indtryk fra de hastig

svundne dage og mangeslags tanker om de dage, som var

skjult i fremtidens mørke. Imidlertid gik aftensmaaltidet

sin jevne gang og passiaren med; Juell gik til og fra og
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assisterte ved begge deler. Der blev som vanligt snakket

om løst og fast, mest dog om Fram og alt, hvad dertil

hørte. Nu var det petroleumsbaaden, som maatte holde

for; en mente, det var en fillegreie hele maskinen, for den

var plat umulig at holde ren, og saa tog det en halv dag,

inden man kunde faa den i brugbar stand igjen, en anden

forsvarte den og mente, den skjød saadan fart, at den

vilde blive uundværlig som rekognosceringsbaad osv.

Saa maltes det ud, hvordan det var at passe paa mellem

raakene i isen, og hvordan det var, naar taagen kom, o. s. v.

o. s. v.

Jeg skulde jo ikke være med paa noget af alt dette og

følte mig naturligvis udenfor emnet ; saa afbrød jeg og

sagde, idet jeg vendte mig til doktoren : »Tak for maden,

doktor. Det kommer kanske til at vare en stund, inden

De og jeg spiser til aften paa Fram igjen nu, om vi

nogensinde oplever det.«

»Jeg tænker om to sommere,« mente doktoren med sin

sedvanlige kjække tillidsfuldhed.

»Er lykken god, kanske De er tilbage næste høst,«

mente jeg.

»Det maatte da være svineheld da,« var svaret.

»Aa nei, snak ikke saa stygt da,« faldt Amundsen ind,

»ska' det bli' lidt fortjeneste paa reisa', saa maa vi mindst

være vække i to aar leL«

En hjertelig forfriskende latter lønned Amundsen for

denne ufrivillige aabenbarelse af hans lønlige tanker.

Det var ogsaa en side at se sagen fra, og antagelig var han

ikke alene om hin opfatning, som, hvad den end var, ial-

fald hverken var vek eller ganske upraktisk.

Efter aftensmaden gik jeg ind i kahytten for at hvile
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lidt og finde frem lidt overtøi, før jeg atter gik op paa

dækket. Nansen havde overladt mig sin egen kahyt og

laa selv oppe i dækslugaren, saalænge jeg var ombord.

Indgangsdøren til hans kahyt laa til høire foran i salonen

og var som alle dører ^2.2iFram umaadelig massiv og med

høi terskel. Inde i kahytten fandtes ligesaalidt som i de

andre kahytter nogen vinduer (selve skibsvæggen udenom

var indtil 2)^ tommer tyk) og til ventilation, naar døren

var lukket, kun et par smaa huller i døren selv. Naar

døren var stængt, var der saaledes stum mørkt, om ikke
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de elektriske glodelamper, hvormed hver kahyt var forsy-

net, var tændt.

Naar man kom ind i kahytten og dreied paa knappen

for det elektriske lys, slog lysskjæret ind over en prægtig

tegning af Werenskiold : Eva med lille Liv paa fanget.

Kunde vel noget kjærere møde hans øie end trækkene af

disse to, hustruen og barnet, det første, blikket fæsted sig
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paa, naar han stak hovedet ind ad kahytsd«ren. Jeg

erindrer saa vel en morsfen, han kom for at hente noeet:

jeg laa endda, saa stak han indom og slog af en passiar

med det samme. Dreied naturhgvis paa knappen, mens

han stod i døren. Talte til mig, men jeg saa, hvor hans

øine søo-te hen, 02; hvor tankerne var. Dette 2:0de, varme,

kjærlige blik, hvormed einene hvilte paa billedet,— var

det ikke, som det lyste frem af hele hans sjæl, at nu var

han hjemme hos det, han holdt mest af i verden, trods

baade nordpolen og Fram !

Under billedet var en bænk : sofa om dao;en, sen^ om
natten ; det var ingen bløde fjærmadraser, kun en stoppet

briks med et par varme uldtepper og en eneste meget

liden og tynd hovedpude, det var det hele. Men hvor sov

man ikke som en sten paa dette enkle leie, — at sige, naar

ikke Fram slingred, saa man blev vækket af sin søvn ved

at blive slængt ned paa gulvet da, som vel kunde hænde.

For slino-re kunde Fram, ialfald før den blev omlastet

nede i Nærøsund.

Scott Hansen fortalte, at han havde maalt en vinkel af

46 grader for slingringen nede paa Lister. Det maa nok

have været en slem nat ; hele fordækket flød i vand, og

dækslasten laa os: svømmed 02: kastedes fråden ene side af

rælingen til den anden, saa det tilslut ikke var andet for

end at kaste en god slump paraffintønder overbord. Hel-

digvis kun tomme tønder, beregnet paa at nedlægge skind

af isbjørn og sæl og hvalross og andet vildt, — der var

endnu nok igjen. Ogsaa mens jeg var med Fram, sling-

red den en nat noksaa dygtig, endda veiret paa ingen

maade var overhændigt og sjøen ikke særdeles svær, kun

lange dønninger. Men saa over Vestfjorden igjen, hvor

det blæste ganske friskt, der var den saa stiv som en
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pincle, cia først hele seilmassen kom op. Ja, det var en

underlig, aparte skude. Sverdrup, som ellers ikke sagde

stort, kunde heller ikke dy sig for af og til at give sine

forelskede overraskelser luft i et dæmpet: »Jagu' er det

ikke e' rar skute !
«

Men jeg kom bort fra Nansens kabyt. For enden af

den var paa den ene side et skab, hvori pengeskrinet,

værdipapirer, notisbøger, o. s. v., og hvortil Nansen havde

nøkkelen selv
;
paa den anden side nær hovedgjærdet paa

sengen eller sofaen en boghylde med rigeligt udvalg af

litteratur af forskjellig slags. Fi^a^n havde jo faaet til for-

æring en masse bøger fra norske, svenske og danske for-

læoo-ere oo: fra andre. Folkene fik brusre det saaledes

dannede, temmelig betydelige bibliotek, saa meget de

vilde. Desuden havde doktoren sit eget medicinske bi-

bliotek i sin kahyt og Scott Hansen en samling af mest

meteoroloo-isk oq; astronomisk litteratur samt karterne

oppe i bestiklugaren. Men til eget brug havde Nansen

plukket ud en del verker, som han særskilt vilde benytte

selv,— det var naturligvis mest videnskabelig, geografisk,

geologisk og zoologisk litteratur, men dernæst ogsaa skjøn-

litteratur og filosofiske verker. Der var Ibsen og Bjørn-

son, Vinje, Jonas Lie, Runeberg og flere repræsenteret,

tildels ved samlede verker, der fandtes Tennysons, Keats,

Byrons digte, der var Frauenstedts Schopenhauer o. s. v.

I den lange arktiske vinternat turde der kunne blive tid

nok til at læse.

Da jeg tiltraadte min kortvarige besiddelse af kahytten,

laa størsteparten af disse bøger paa gulvet i et kaos sam-

men med andre sager
;
jeg tog mig derfor for at ordne

dem i boghylden efter emnerne og benytted selv flittig

dette haandbibliotek, mens jeg var ombord, især udover
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natten, før jeg sovned ind. Ogsaa denne aften, mens

jeg strakte mig lidt paa sofaen efter maden, tog jeg det

første det bedste, som faldt mig i haanden, og fik saa

fat paa Nansens : How can the nortJi polar region be

crossed? med foredraget i det geografiske selskab i Lon-

don og alle de berømte engelske sjømænds indvendinger.*)

Det var første gang, jeg læste dette. Det gjorde et eien-

dommelig gribende indtryk paa mig her i Nansens egen

kahyt.

Jeg maatte op og se lidt nøiere paa ham efter dette.

Jeg havde nok endnu ikke tilbunds faaet klart for mig,

hvad det dog var for færd dette med at ville naa nordpo-

len. Han var jo selv altid saa ligetil og jevn, og ombord

paa Frafil gik ogsaa alt for sig saa hverdagsligt og uden

alle koturner, at jeg ligesom havde mistet følelsen for, at

det dog var noget usedvanligt bagenom det hele. At reise

til Grønland, at reise til nordpolen, at reise til verdens

ende, det var jo dog for disse mænd omtrent som at reise

til Moss for en anden stymper.

Fra salonen hørtes Juells rappe tunge akkompagnere

doktorens lune historier; paa dækket ramled en med flyt-

ning af en ølkasse ; maskinens stempler slog sine regel-

mæssige slag, og propellen svirred rundt, mens Fram
kløved sjøen fød for fød, langsomt, men sikkert— som

drevet af en naturlov, uafladelig fremad mod det ukjendte

maal.

Jeg havde faaet laane en kamelhaarstrøie af Nansen,

mens jeg var ombord ; den var saa lubben og varm, at det

formelig lumred i skindet, naar man havde faaet den paa

siof. Gudskelov, han behøver da ikke hverken sulte eller

fryse, saalænge bare Fram er ilive, tænkte jeg.

*) Se Kapitel 10. Med Strbininen.
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Men om Fram blev knust, som en af de engelske ad-

miraler spaaede ?

»Saa greier vi os i storbaaden,« havde Nansen svaret.

»Baadene er for svære og tunge, « havde en anden ad-

miral sagt.

» Vi har en fem-seks mindre baader med, og i værste fald

greier vi os paa isflak; jeg har gjort det før,« var Nansens

svar

Javist maatte jeg op og se paa ham og være hos ham

og holde af ham, den stund vi endnu havde at være sam-

men. Op ad kahytstrappen, forbi kabyssens osende mad-

varme, op i Guds fri natur!

Der laa Frajn og gynged midt i al sommernattens her-

lighed. Vi havde endelio; nærmet os Hammerøtinderne,

saa vi kunde se den grønklædte fod. I herlig, purpurfar-

vet rosenglød laa de der alle fastlandets tinder og botner,

længere inde i alle afskygninger af dæmpede dunkle farver

fra de sarte fiolette toner til det dybeste graa helt nede i

sjøkanten mod det sortblaa, af vinden krusede hav. Men
oppe i toppene var de mørke farver spettet af sne og her

og der med dække af hvide skyer som bløde dyner eller

som store seilende fugler under den lyse, skjære, bleg-

Qfrønne nathimmels hvælv.

Mod nord for os tabte sig tinderækkerne i et disigt slør,

i taagede omrids næsten uden grænse mellem himmel og

hav. Det var veien mod det ukjendte, mod gaaderne,

mod fremtiden, som Fram sagtelig vuggende nærmer sig

for fulde seil. Det er saa langt frem !

Det var ligesom saa underlig stille. Ikke et liv paa

fordækket og mod syd udenom fartøiet, saa langt oiet

naadde, bare himmel og hav. Sommernattens tause stem-
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ning lagde sig over sindet, og jeg blev staaende længe ved

rælingen og titte paa bølgeskvulpen langs skibssiden, før

jeg gik op til ham.

Jeg kom pludselig til at tænke paa en liden, fillet pilt,

som jeg havde truffet en halv snes dage før nede paa

Ørlandet, mens jeg laa og vented paa Fram ; han gik

barbenet i sanden, skidden og lurvet, men struttende af

sundhed, glad og fornøiet, og sang af fuld hals :

»Jeg gaar i fare, hvor jeg gaar!«

Og saa dukked konfirmationstiden frem for mig, naar

jeg selv sad i kirken og brølte med : »Jeg gaar i fare, hvor

jeg gaar,« og saa de vældige orgelharmonier efterpaa

susende som Vorherres vredes storm under kirkehvælvet.

En fornøiet plystring kom trillende bag mig bortover

dækket ; og efter den kom glade Petterson med vaskefad

og haandklæde, midt i vinden og nattekulden afklædt lige

til beltestedet, og begyndte ganske ugenert at vaske

maskinsmudset af ansigt og krop. Han havde nu været

med Hertlia i Ishavet før, saa han kjendte farvandet. En

prægtig, muskuløs ryg, senefulde, svulmende armer ! Aa
jo, de kunde nok tåge et tag baade med mørke og taage

og kulde og is slige kropper ! Der var nok anden melodi

i ham end den, som ringte i mit hoved. Og sligt et gods-

ligt ansigt da, trods den fedtede skil i haaret ; var det

ikke, som det sang ud af hver linje :

»Vær glad, naar faren veier

hver evne, som du eier !«

Og fra alle de andre rundt om, fra ham, som stod ved

rattet, fra dem, som fyrte paa nede under dampkjedelen,

fra alle, som nu laa nede i køierne, lige ned til lille Scott

og doktoren, var det, som rimet svarte fra alle kanter :

» Ogf desto større seier !

«
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Nei, nu maatte jeg op til ham. Jeg hopped op over

kasser og bord, mellem tønder og tørfisk i glimrende

humør og stopped ikke, før jeg over alle forhindringer fik

halet mig op paa kommandobrettet.

Der sad han endnu i den tynde silkeregnfrakken sin,

som han havde siddet time efter time i vinden. Da han

fik se mig, reiste han paa sig i det samme og nikked og

sagde, ligesom han vilde undskylde, at han var saa rent

vække i mal in o-en :

»Naa er jeg straks færdig !« Og saa— uden at vente :

»Har du seet magen til deilig kveld .f^ Jagu er vi heldige

med veiret lei !«

»Det er et vakkert land, vi har,« sagde jeg. »Du faar

se til at komme hjem igjen og se bedre paa det en anden

gang !— Men lad mig nu faa se paa smørerierne dine !«

»Jeg har en hel bunke her,« svarte han. »Du skal faa

dem med dig sydover til Eva allesammen.

«

Ja saa ! Det var det, han havde tænkt paa.

»Jeg har ligget og læst nede,« fortsatte jeg. »Og saa fik

jeg fat i den engelske afhandlingen din om planen for

reisen. — Det var just ikke meget medhold, du fik i

London.

«

»Aa de var ikke saa værst mod mig heller; — og det

var nu ikke noget at bryde sig om, det de sa' heller da.

Det var jo slig, da jeg skulde til Grønland ogsaa, og det

var da efter mit skjøn egentlig værre reis' end dette. Her

er vi da Gudskelov rustet med noget af hvert, saa jeg

haaber, vi skal hverken sulte eller fryse.

«

Sulte og fryse!— Det var altid, ligesom dette var de

eneste farer at frygte. Han saa mig trohjertet, smilende

ind i øinene, og ligesom han havde læst lidt af mine tanker,

sagde han langsomt og med eftertryk : »Det er ikke for at
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skryte,— men det har aldrig nogen været bedre udrustet

for at gaa til nordpolen end Fram.'.^

Saa pakked han malergreierne sine sammen, og saa gik

vi ned.

To dage efter, den 12 juli om aftenen, skiltes vi i

Tromsø. Det havde regnet og sneet afvekslende hele

dagen, og helt fra toppen af Tromsdalstinden ned til

haverne ved fjorden laa et tommetykt lag af nyfalden sne

over birkenes lysegrønne løv og det friske grønsvær ; det

blæste en isnende vind fra nord, saa sundet stod i en røg,

naar bygerne strøg henover våndet.

Vi havde været paa farten hele dagen, Nansen og jeg,

og gjort indkjøb ; saa havde vi studeret geologi sammen

paa Tromsø museum, drukket vin hos Mack og forøvrigt

benyttet tiden paa bedste maade.

Jeg havde allerede paa eftermiddagen været over og

tåget farvel med Fram og stukket næsen ind i alle hul

ombord for rigtig at fæste indtrykkene i erindringen. Om-
bord traf jeg Mogstad, som her var stødt til og nu skulde

afløse Gjertsen og Kristiansen ; han gjorde et prægtigt,

raskt og uforfærdet indtryk og var visselig en værdifuld

forøgelse af besætningen.

Mens jeg holdt paa at pakke kufferten, kom Nansen

ned med de akvareller og pastelskisser, han havde fuldført

under reisen opover, foråt jeg efter aftale skulde tåge dem

med til hans hustru. Han havde lagt dem ind i Norden-

skjolds store faksimile-atlas og bemerked, idet han gav

mig pakken: »Det er bedst, du ta'r med Nordenskjolds

kartverk ogsaa, det er et saa kostbart og værdifuldt verk,

at jeg synes, det er synd, det skulde gaa tabt, om ulykken

skulde være ude, saa vi maatte la' Fram ligge igjen.

«
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Han sagde dette saa rolig, som om han kunde have talt

om at lægge igjen en gammel frakke eller et par udslidte

støvler oppe ved polen.

»Du faar da se til at faa Fram med dig hjem igjen,

«

mente jeg,

»Aa ja, du kan vide, vi reiser ikke fra skuta', før vi er

pisket til det; men saa lei kunde isen bli', at vi ikke klarte

at slippe igjennem med Fram, og da syntes jeg, det kunde

være ærgerligt, om jeg skulde bli' nødt til at lægge igjen

mere end nødvendigt.«

Om natten fulgte Nansen og Sverdrup mig ombord paa

Vesteraalens dæk og fik en toddy at varme sig paa paa

faldrebet.

En sidste hjertelig omfavnelse og farvel. »Hils din

hustru! Hils Eva og Liv og huset mit tusen ganger !«

»Lov mig nu ikke at være for uvøren da, vær saa forsig-

tig, du kan, — og velkommen hjem baade du og Fram !

Og Gud velsigne dig, du kjære ven!«

Nu ringer det for sidste gang. Præcis kl. 12 styrer

Vesteraalen sydover i hurtigruten. Nu staar de opreist i

baaden i agterenden, ved siden af hverandre, han og

Sverdrup. Endnu et øieblik skimter jeg lysningen af

Nansens lyse regnfrak, saa smelter de ligesom sammen
til én skikkelse for mine øine i snekavet, som driver tæt

som midtvinters over sundet. Endnu et glimt af Fram, i

taagen, og saa er det ikke mere.

Mon naar jeg skal faa se ham igjen }
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KAPITEL XIII

INDLEDNING

Da jeg først begyndte at tænke over polarfærd, slog det

mig, at den maade, hvorpaa man hidtil havde forsøgt at

trænge ind i polaregnenes hemmeligheder ikke var den

bedste. Det var de mægtige ismasser, der stadigt drev

fra norden, som stoppede skibenes fremgang og ofte

knuste dem, og ligeledes vanskeHggjorde færden med

hunde og slæder. Jeg tænkte der maatte være andre

maader, hvorpaa man kunde naa til det indre af disse

ukjendte egne, og det er mange aar siden jeg først fat-

tede planen til den reise, vi nu har fuldendt.

Det var isærdeleshed fundet af nogle gjenstande, som

stammede fra den ulykkelige »Jeannette« ekspedition,

som i aaret 1884 fik mig til at fatte denne plan. Disse

gjenstande fandtes som bekjendt paa sydvestkysten af

Grønland 00- kunde efter min mening ikke være kommet

der fra de nordøstlige Nysibiriske Øer, hvor »Jeannette«

gik under, paa nogen anden maade end lige gjennem

Polhavet nord for Franz Josefs Land ; og det slog mig

straks, at naar disse gjenstande kunde drive denne vei,

kunde et skib ogsaa gjøre samme tur, i det tilfælde, at det

var stærkt nok til at modstaa trykket af isen.

Jeg begyndte da grundigt at studere disse sjøer og

havde min opmærksomhed især henvendt paa isen og

dens drift; og jo mere jeg studerede denne sag, desto

flere beviser fik jeg paa, at der var en stadig forbindelse
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mellem havet nord for Sibirien og havet paa østkysten af

Grønland, og jeg var fuldstændig overbevist om, at der

var en stadig drift eller strøm, som førte drivisen i en

bestemt retning over nordpolen fra Sibirien og Bering-

strædet og ud i havet mellem Spitsbergen og Grønland.

Os saa bestemt var min overbevisnino- om rio-tigrheden af

denne theori, at jeg var ligesaa sikker paa, at en ekspedi-

tion, som, med et for et saadant togt særligt bygget skib,

seilede ind i isen og lod sig fryse fast paa det rigtige

sted paa den sibiriske side, nødvendigvis maatte drive

den samme vei og saaledes være istand til i en vis grad

at løfte sløret, som hænger over disse egne. I en forelæs-

ning, som jeg holdt for det kongelige geografiske selskab

i London i november 1892, og som blev udgivet i den

geografiske journal for 1896, udfoldede jeg min plan og de

grunde, hvorpaa jeg baserede den.

De beviser, hvorpaa jeg hovedsagelig grundede min

theori om en drift over Polhavet, var som allerede oven-

for bemærket følgende:—
I. Den stadige drift af sibirisk ved til kysten af Grøn-

land.

II. Fundet af en kastestok (et eskimoisk vaaben) paa

kysten af Grønland, og som med bestemthed kan antages

kun at kunne være kommet fra Alaska ved Bering-

strædet; 02;

III. Beskaffenheden af isen, som kommer drivende mod
syd langs med østkysten af Grønland, og som er bety-

deligt større og solidere end anden kjendt drivis, som

derfor maa antages at have drevet en lang tid i havet,

førend den kunde sammenpakkes og opstables i saadanne

enorme masser.

iEt bevis, som jeg dengang syntes var af stor betydning
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Og, som jeg efter at have undersøgt denne omstændighed

meget nøie anser for at være af endnu større vigtighed,

var at jeg paa al den is, som kommer drivende mod syd

langs med østkysten af Grønland gjennem strædet mel-

lem Island og Grønland, fandt brunt dynd og mudder.

Dette, tænkte jeg, kunde ikke komme fra noget andet

sted end Sibirien. Paa min Grønland-ekspedition i 1888

samlede jeg nogle prøver paa dette mudder, som jeg fik

o:eoloo-en Fornebohm til at undersøoe. Uden at han

vidste nøo-et om min anskuelse— alene fra en mikrosko-

pisk undersøgelse af dette mudder— erklærede han, at

det sandsynligvis kom fra et udstrakt alluvialt landom-

raade og mente derfor at det vistnok kom fra Sibirien.

Han fandt imidlertid i prøverne foruden mineralstøv til-

lige mikroskopiske planter, som er kjendte ved navn af

diatoméer, og han sendte derfor prøverne til professor

Cleve, der er en stor autoritet i den retning. Cleve fandt

en slaaende lighed mellem diatoméerne i mine prøver og

en prøve, som tilfældigvis var indsamlet paa den svenske

»Vega« ekspedition paa et isflak nær Kap Wankarema

ved Bering-strædet. Disse prøver paa jord fra to steder,

I
der ligge i saa stor afstand fra hinanden, var ganske for-

skjellige fra alle andre prøver fra de forskjellige verdens-

dele, som han hidentil havde undersøgt ; men de var saa

lig hinanden, at Cleve ikke tøvede med at udtrykke det

som sin mening, at der maa være en aaben forbindelse

mellem havet nord for Bering-strædet og havet øst for

Grønland. Ved nøiere at undersøge dette paa ekspedi-

tionen, fandt jeg en hel verden af diatoméer og andre

mikroskopiske organismer, baade planter og dyr, som

levede i ferskvands-pølene paa polar drivisen og stadigt

var paa reise fra Sibirien til østkysten af Grønland, en
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verden, som hidtil kun har været kjendt fra de oven-

nævnte prøver, og kanske ingen har drømt at de levede

paa isen i det høie norden, den is som man troede var

aldeles forladt af alle levende væsener.

Efter i min forelæsning at have anført de forskjellige

beviser paa rigtigheden af mine theorier, endte jeg som

følgende :
—

Fra alle disse kjendsgjerninger har vi fuldstændig ret

til at antage, at der gaar en strøm gjennem Polarhavet

nord for Franz Josefs Land fra havet nord for Sibirien og

Bering-strædet og til havet mellem Spitsbergen og Grøn-

land ; og, som vi har set, reiser drivisen stadigt med denne

strøm paa en bestemt vei mellem disse have. Naar dette

er tilfældet, kan man paa den naturligste maade bereise

disse ubekjendte egne ved at tåge en billet paa isen og

reise med strømmen fra den side, hvor den løber mod
nord— et sted nær de Nysibiriske Øer— og lade isen

bringe os tvers over de egne, som den har forhindret saa

mange fra at naa.

I denne forelæsning lagde jeg vægt paa, at hensigten

med ekspeditionen ikke var at naa nordpolen, men at gaa

tvers over den ukjendte polaregn. Som jeg da sagde

(»Geographical« Journal, side 20), det er ikke muligt med

bestemthed at sige over hvilket sted strømmen vil føre.

»Kanske«, siger jeg, »strømmen ikke vil føre os lige over

nordpolen; men hovedtingen er at udforske de ubekjendte

polaregn e, og ikke at naa det nøiagtige mathematiske

punkt, hvor vor jordklodes akse har sit nordlige ende-

punkt.

«

For at opnaa dette var det mig indlysende, at der var

kun to fremgangsmaader. Det var enten—
I. At bygge et stærkt skib, saaledes konstrueret at det



INDLEDNING 231

kan modstaa trykket af isen og blive ombord paa det,

medens det driver med isen ; eller

II. Kun at tåge baade med og slaa leir paa et isflak og

opholde sig der, medens det driver over Polhavet.

Min plan var væsentligt grundet paa den forste freni-

COLIN ARCHER

gangsmaade, dog saaledes, at vi var forberedt paa at

bruge den anden i det tilfælde at vi skulde miste vort skib

ved isens overmagt.

Men for at dette tilfælde ikke skulde indtræffe, gjorde

jeg mig al mulig møie for at faa et skib bygget, som kunde
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være særlig skikket for øiemedet. I den bekjendte norske

skibskonstruktør Colin Archer i Larvik fandt jeg en mand
som fuldt ud forstod den opgave jeg stilled ham og som

i arbeidet nedlagde al sin dygtighed, forudseenhed og

sjeldne omhyggelighed, og naar færden har været heldig,

da er denne mand i ikke ringe grad at takke derfor. Han
har da ogsaa den tilfredsstillelse at have bygget det første

skib, som nogensinde er gaaet tvers over polarkresen.

»Fram« opfyldte fuldkomment lige til de mindste detaljer

alle de fordringer, jeg stillede. Det var ikke alene skibets

store styrke og det udvalgte materiale, hvoraf det var byg-

get, som satte det istand til at udholde de overordentlig

strenge prøver det var underkastet, men det var ogsaa dets

usædvanlig gode form og de mange sindrige midler, hvor-

ved alle farlige punkter var beskyttede og, som for en stor

del skyldtes Colin Archers forudseenhed. Og takket være

ham blev hele ekspeditionen, som man forudsagde vilde

blive den besværligste og farligste noget menneske endnu

havde indladt sig paa, en virkelig fornøielsesreise og ferie-

tur, hvor vi havde det saa behageligt, som man kan have

det i denne verden.

Da jeg holdt min forelæsning i det kgl. geografiske sel-

skab, fraraadede mange af de store autoriteter i polarfærd,

som var tilstede, mig at gjøre dette forsøg; de ønskede

som sande venner, at jeg ikke vilde sætte mit og mine

ledsageres liv paa spil derved. Nogle af dem gik saa

vidt, at de sagde, at hele planen var grundet paa theorier,

der ikke stemmede overens med de virkelige omstændig-

heder, og den almindelige mening baade i England og

overalt var, at enten vilde man aldrig høre noget om eks-

peditionen, efterat den først var givet til pris for polarisens

luner, eller den vilde vende hjem uden noget resultat ; og
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alle autoriteter vai- enig om, at det var aldeles umuligt for

et skib at modstaa j^akisen i det ukjendte nord. Den vei-

bekjendte amerikanske polarforsker, general A. W. Gree-

ly, ansaa det for næsten »utroligt, at dr. Nansens plan

skulde faa opmuntring eller understøttelse«, og han slutter

^•^'TISÆSSfeÆ»^^

»FRAM« I BERGEN, PAA REISEN MOD NORD

sin artikel i The Forum med følo;ende ord: » Arktiske

opdagelsesreiser har nok af dumdristighed og farer i sine

lovlige og anerkjendte metoder, om de ikke ogsaa skal

bære byrden af dr. Nansens ulogiske plan til selvødelæg-

gelse<

Naturligvis kunde dette ikke svække min tro paa rigtig-

heden af min plan. Stortinget havde allerede bevilliget,
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saasnart jeg havde ansøgt derom, den nødvendige sum
til at realisere planen, og der var ingen vanskelighed ved
at erholde hvad der ellers behøvedes fra privatpersoner

i Norge. Paa grund af den bekostelige konstruktion af

skibet blev udgifterne større end beregnede og jeg maatte

kort før afreisen ansøge Stortinget om et extra bidrag,

som det o^saa straks bevillio^ede mio-.

Saasnart min plan til ekspeditionen blev bekjendt,

strømmede der fra alle kanter af verden, fra Europa,

Amerika, Australien, hundreder af ansøgnino-er ind fra

folk som ønskede at være med, trods de mans^e advarende

røster der hævede sig mod ekspeditionen. Blandt alle de

kjække mænd som her meldte sig, var ikke valget let.

Selvsagt maatte særlig vægt lægges paa at hver mand var

kraftig og sund, og ingen blev derfor endelig antaget, før-

end han var omhyggelig undersøgt af professor Hjalmar
Heiberg i Kristiania.

Ekspeditionens deltagere blev da følgende

:

Otto Nettma7tn Sverdrup, »Frams« fører, født i Binda-

len i Helgeland 1855. 17 aar gammel gik han til sjøs,

1878 tog han styrmandseksamen, for i nogie aar som

skibsfører. 1888-89 deltog han i Grønlandsfærden. Saa

snart han hørte tale om planen til polarfærden, ytrede

han ønske om at være med. Jeg vidste da ogsaa, at i

bedre hænder kunde jeg vanskelig overgive »Fram«. Han
er gift og har et barn.

Sigurd Scott Hansen, "t^x^mi^xX&sXvidCiA i marinen, overtog

ledelsen af de meteorologiske, astronomiske, og magnetiske

observationer. Han er født i Kristiania 1868. Efter at

ha gjennemgaat sjøkrigsskolen paa Horten blev han
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officer 1889 og premierløitnant 1892. Han er søn af

sognepræst Andreas Hansen i Kristiania.

Cand. med. Hen7'ik Greve Blessing, ekspeditionens

læge og botaniker, er født i Drammen 1866, hvor hans far

den gang var præst. Han blev student 1885 og medicinsk

kandidat vaaren 1893.

Theodor Claudius Jacobsen, styrmand paa »Fram«, er

født 1855 paa Tromsø, hvor faren var skibskaptein, senere

havnefoged og losoldermand. I 15-aarsalderen gik han

til sjøs, tog styrmandseksamen 4 aar senere ; 2 aar har

han været arbeider paa Nyseland. 18S6-90 for han som

skipper med en Tromsø-jagt paa Ishavet. Han er gift og

har et barn.

Anton Amundsen, første-røaskinist paa »Fram«, er født

paa Horten 1853. I 1875 tog han teknisk eksamen, 1877

blev han maskinist, og 1892 tog han maskinmesterek-

samen. I 25 aar har han staat i marinens tjeneste, og har

der opnaaet stillingen som overmaskinist. Han er gift og

har 7 børn.

Adolf Juell, proviantforvalter og kok paa »Fram«, er

født i Skaatø sogn ved Kragerø 1860. Hans far var

gaardbruger og skibsreder Claus Nielsen. I 1879 tog han

styrmandseksamen og har flere aar været skibsfører. Han
er gift og har 4 børn.

Lars Pettersen, anden-maskinist paa »Fram«, er født

1860 i Borre ved Landskrona i Sverige af norske forældre.

Han er fuldt udlært smed og maskinarbeider; som saadan

har han flere aar haft ansættelse i den norske. marine. Er

gift og har 4 børn.

Reserveløitnant Fredrik Hjalmar Johansen er født i

Skien 1867 og blev student 1886. I 1891-92 gik han paa
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krigsskolen og blev officer i landeværnet. Han var saa

ivrig efterat deltage i færden, at han, da ingen anden plads

var ledig, tog post som fyrbøder. Meste tiden om bord

var han meteorologisk assistent.

Harpuner Peder Leo7iard Hendriksen er født i Balsfj or-

den nær Tromsø 1859. Fra barnsben af har han færdes

paa sjøen, og i 14 aar har han faret paa Ishavet som har-

puner og skipper. I 1888 forliste han ved Novaja Semlja

med jagten »Enigheden« fra Kristiansund. Er gift og

har 4 børn.

Bernhard No7^dahl er født i Kristiania 1862. 14 aar

gammel gik han i marinens tjeneste og forfremmedes til

konstabel. Senere har han drevet med lidt af hvert 02:

har bl. a. i flere aar arbeidet ved elektriske lysanlæg. Om
bord havde han tilsyn med dynamoen og det elektriske

lys, gjorde desuden tjeneste som fyrbøder, og var en stund

assistent ved de meteorologiske iagttagelser. Er gift og

har 5 børn.

Ivar Otto Irgens Mogstad er født i Aure paa Nordmøre

1856. 1877 tog han eksamen som forstbetjent, og har

siden 1882 været overvogter ved Gaustad sindssygeasyl.

Gjorde sig nyttig om bord i alle egenskaber, fra urmager

til hundevoo^ter.

Bernt Bentsen, født 1860, har faret adskillige aar til sjøs.

1890 tog han styrmandseksamen, og har siden faret som

styrmand paa Ishavet. Han blev forhyret i Tromsø, da

vi drog afsted; det gik noksaa fort: kl. ^9 kom han om bord

for at tale med mig, og kl. 10 reiste »Fram«.
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KAPITEL XIV

REISEN PAA »FRAM«

Den 24 juni, 1893, endeligt var alt i orden. »Fram«

lettede anker og stod ud i Kristiania-fjorden. Den 21

juli stak vi i sjøen fra Vardø, den sidste norske havn og

styrede kursen for Novaja Zemlja. Paa veien blev vi

standsede nos^le dag-e af isen o^ naaede ikke til Chaba-

rowa i Jugorrstrædet indtil den 29 juli. Her tog vi

ombord 34 sibiriske slædehunde, som Trontheim, en af

baron Tolls mænd havde bragt os fra Ostiaks i Vest-

Sibirien ; her skulde ogsaa dampkjedlen renses, og andre

forberedelser træffes, førend vi gik videre. Vi skulde

ogsaa vente her for en slup » Urania«, som skulde bringe os

en ladning kul ; men den var forsinket, og da vi alligevel

var godt forsynet med kul, og tiden var kort, vilde jeg ikke

vente længer. Under opholdet her nedbrod jeg des-

værre for alle tider min anseelse blandt russerne og samo-

jederne paa disse egne. Nogle af dem havde en formiddag

været ombord, medens jeg var ifærd med at sætte petro-

leums-baaden istand. De saa mig staa oppe i baaden i

trøieærmerne og svede og stræve, med ansigt og de bare

arme tilQ-riset af olie 02: andet svineri. Siden kom de

iland til Trontheim og sagde, at det var ikke sandt, at jeg

kunde være nogen stor herre, som sled som en anden

arbeidsmand ombord 02: saa værre ud end en slusk.

Trontheim vidste ulykkeligvis intet at anføre til min

undskyldning; mod faktum fægter man forgjæves.
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Om kvelden den 3 august var vi færdig til afreisen.

Min sekretær, Christoffersen, som havde ledsaget os paa

reisen herop, tog nu afsked med os. Men lige da vi

skulde til at lette anker, satte en tæt taage ind, og vi

kunde knap se vort eget bugspryd. Taageh lod ikke til

at lette, men jeg besluttede alligevel at starte
;
jeg og en

mand gik forud i vor liden petroleum-baad for at lodde i

de lave kanaler, hvor vi hvert øieblik kunde vente at rende

paa grund. Vi kom dog lykkelig gjennem dem, og

næste morgen stod vi ud af Jugor-strædet og seilede ind i

det frygtede Kara-hav. Det vårede nu ikke længe før vi

mødte is os: det saa næsten ud til at vi vilde komme fast

;

men vi fandt en aaben kanal, der løb mod øst langs med

kysten og fulgte den til Kara-elven. Derfra krydsede vi

over til Jalmal, hvor vi den 6 august blev stoppede af isen.

Vi gik iland og benyttede tiden til botaniske og geologiske

ekspeditioner. Vi opdagede ogsaa, at kysten vav sat en

halv grad for meget mod vesten paa kartet. Medens vi

laa her, kom to samojeder ombord ; vi gav dem en god

modtagelse og berigede dem med skibsbrød og andre

europæiske luksusartikler, saa de forlod os veltilfredse.

De var de sidste mennesker vi saa.

Den 12 august aabnedes isen mod nord tilstrækkeligt

til at lade os vove et forsøg paa at tvinge os videre frem.

Paa det nordlige punkt af Jalmal var vi heldige nok til at

naa aabent vand den 1 3 august ; men en stiv nordøst

kuling nødte os til at krydse mod øst imod en svær sjø.

Dette vedvarede i flere uger.

En dag da vi var i Kara-havet nordvest for mundingen

af Jenisei Floden, opdagede vi pludselig land. Vi kunde

ikke forståa, hvorledes dette forholdt sig, da vi efter vore

observationer maatte være langt ude i sjøen. Det blev
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p-

»FKAM« I PAKISEN

dog snart indlysende, at det maatte være en hidtil ukjendt

0, og vi gav den navn af Sverdrups-ø. Om kvelden

naaede vi kvsten ved Port Dickson. Det havde eoentiio;

været vor hensigt at lande der, og efterlade breve til

hjemmet, som saa skulde hentes af den engelske Jenisei-

ekspedition under kaptein Wiggins, men tiden var kost-

bar, og jeg besluttede at gaa videre uden at stoppe.
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Paa vor seilads i nordøstlig retning langsmed kysten af

Sibirien opdagede vi flere øer, som jeg ikke her skal

opholde mig ved. Denne kyst er i det hele meget for-

skjellig fra, hvad den synes paa kartet. Den gjør indtryk

af at være en kyst med dybe fjorde og et udpræget belte

af klipper og øer udenfor den, noget lignende som kysten

af Norge eller Skotland, skjondt fjeldene ikke er saa høie

eller fjordene saa dybe.

Den 20 august landede vi paa en af Kjellman-øerne,

hvor vi skjød et par bjorne og nogle rensdyr. Her, saa

vel som paa andre steder paa den sibiriske kyst fandt vi

tydelige spor af en isperiode, som maa have bedækket det

nordlige Sibirien med indlandsis af betydelig udstræk-

ning. Jeg fandt moræner og moræne-afsætninger næsten

overalt hvor jeg landede fra Jalmal til øst for Kap Che-

lyuskin ; og nu paa denne fandt jeg ogsaa tydelige

striationer paa et sted, som kom tilsyne ved lavvande.

Da vi skulde til at forlade dette sted, blev vi stoppede af

storme og strømninger, som i disse farlige sjøer gjorde

fremgangen umulig; ikke før den 24 august klarede vi

dem. Den 27 august naaede vi Kap Palander, og samme

nat standsedes vi af ubrukket landis mellem Norden-

skjolds Taimyr-ø og Almquist-øerne. Vi forsøgte paa at

bryde en vei norden for disse, men opdagede en ny kjede

af øer, som strakte sig langt mod nord. Efter endelig

at have naaet til den nordlige ende af disse, stoppede

den tætpakkede is os og vi var nødt til at vende tilbage.

Vi kunde ikke finde nogen passage; landisen laa uaf-

brudt overalt mellem øerne. Vi maatte vente og forbe-

redte os paa at overvintre paa dette sted, hvor Norden-

skjold, saa tidligt som midt i august 1S78, havde fundet

sjøen ganske fri for is. Storme brød imidlertid isen op, og
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den 6 september kunde vi fortsætte reisen. Men til vor

overraskelse traf vi land før vi var halvveis over Taimyr

Golfen, som den er tegnet paa kartet. Denne bugt er

betydeligt snevrere end den synes paa almindelige karter

og har et forskjelligt udseende. Vi gik videre i nordlig

retning til den 7 september, da vi stoppedes af tæt pakis.

Den følgende dag gik jeg paa en ekspedition paa Che-

lyuskin halvøen. Jeg fandt, at den for største delen be-

staar af udstrakte lersletter, bestrøede med mæo^tise eranit-

blokke, porphyr og andre stenarter. Jeg fandt ogsaa her

aabningen for en mægtig bugt, som strakte sig langt op i

landet.

Den 9 september kunde vi engang end nu trænge vor

vei op mod nord
;
vi opdagede endnu flere ny øer i sjøen

vest for Kap Chelyuskin, som vi passerede den 10 septem-

ber. Østen for dette forbjerg nødte den tætpakkede is os

igjen til at stoppe en kort tid. Store ismasser laa mod øst

og syd langs med østkysten af Taimyr-halvøen saa tæt

mod kysten, at vi var nødt til at gaa mod syd næsten til

mundingen af Anabara-floden. Den 15 september var

vi udenfor Olenek-floden, hvor 26 udmærkede slædehun-

de ventede os. Baron Toll havde lovet at sende dem
derop, da de østsibiriske hunde er meget bedre end de

vestsibiriske. Jeg vilde meget gjerne have disse dyr, da

jeg vidste, at de kunde blive til megen nytte for os ; men
det lave vand 02^ den sene aarstid afholdt mio; fra at

hente dem. Dersom vi løb paa grund her, vilde det tåge

os flere dages arbeide at blive flot igjen, og naar imid-

lertid vinteren satte ind, vilde vi være fangne i et aar,

selv om intet værre hændtes. Jeg syntes det var for

meget at riskere, og vi fortsatte derfor vor kurs henimod

de Nysibiriske øer.
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Om natten den i6 september passerede vi den vest-

ligste af disse øer— Bjelkov Øen. Baron Toll havde ind-

rettet depoter paa Kotelnoy for ekspeditionen for det

tilfælde, at vi blev nødt til at forlade skibet og vende hjem

over Sibirien
;
jeg vilde gjerne have undersøgt disse de-

poter; men tiden tillod det ikke; vi fortsatte uopholdelig

veien gjennem den aabne sjø mod nord.

Den 20 september stoppedes vi af isen paa ']']° 44'

bredde. Det var min hensigt at gaa mod øst langsmed

udkanten af isen for om muligt at imdersøge det meget

lidet kjendte Sannikovs Land og derpaa gaa henimod

Bennet-øen, men der var store masser af is i den retning

og, da det var tvilsomt" om vi kunde trænge igjennem,

vedblev jeg at seile mod nordvest langs kanten af isen.

Den 21 september naaede vi mundingen af en bugt, hvor-

fra kanten af isen gik videre i sydvestlig retning. Her

kunde vi indse, at vi ikke kunde seile høiere mod nord, saa

vi lød os fryse fast til et isbjerg paa 78° 50' nordlig bredde

*^g ^7)'^ zi østlig længde, og isen var snart tæt pakket

rundt om skibet.

I de første dage drev vi saa i nordlig retning indtil vi

den 29 september passerede den 79de breddegrad. Jeg

haabede, at disse gunstige forhold vilde vedvare, men
haabet blev skuffet. Vinden slog nemlig om, og i okto-

ber og i begyndelsen af november blæste det stadigt fra

nord, hvorved skibet dreves i sydlig og sydøstlig retning.

Det var en trist tid ; det syntes at skulle gaa os imod.

Den 8 november var vi kommet ned paa "]']'' 43' bredde og

138° 8' længde, men saa fik vi endelig sydlige og sydøst-

lige vinde og begyndte for alvor at drive i nordlig og

nordvestlig retning, ganske som jeg havde formodet i

planen for ekspeditionen.
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Isskruningerne begyndte allerede i oktober at antage

en frygtelig karakter og de fortsattes hele høsten og vin^

teren igjennem. Vi opdagede snart at tidvande havde

indflydelse derpaa og at isen to gange om døgnet skiltes

ad og pakkedes sammen igjen. Naar trykket var størst,

løftede det ofte skibet flere fod, og saa snart som isen aab-

nedes, faldt det igjen tilbage til sin forrige stilling. Intet

andet skib vilde have været istand til at udholde trykket,

men »Fram« overgik vore dristigste forventninger og

trodsede isens vælde uden at lide ringeste overlast. Skru-

ningerne ledsagedes af en støi, der undertiden var saa

øredøvende, at folkene nede i kahytten ikke kunde høre,

hvad de sagde til hverandre. Det var især slemt for

kortspillerne, der ikke kunde høre, hvad de »meldte«.

I førstningen, da denne tingenes tilstand var uvant, for-

blev besætningen oppe paa dækket og iagttog isskru-

ningerne med spændt opmærksomhed. De idelige gjen-

tagelser svækkede imidlertid interessen og snart fandt

ingen af mandskabet anledning til at komme op fra

kahytterne, hvor galt isen saa end skruede. Vi følte saa

vel forvaret som i en fæstning, og »Fram« var en bekvem,

varm rede, hvor vi ikke følte noget til den strenge polar-

vinter.

Temperaturen faldt hurtig og vedblev at være særdeles

lav hele vinteren igjennem. I mange uger var kviksølvet

endogsaa frosset. Den laveste temperatur var 63° under

zero; men desuagtet følte vi ingen videre ulæmper af

kulden ikke engang paa de ekskursioner, som foretoges i

kulden, hvor der ofte tillige var en god blæst. »Fram« var

saa udmærket beskyttet mod kulden at vi ikke trængte

til kakkelovnsvarme i »salonen« før nytaar.

Sundhedstilstanden ombord var fra forst til sidst ud-



De punkterede linier paa dette kart angive Nansens projekterede reise. Stregerne
angive reisen, som »Fram« og slædeekspeditionen i virkeligheden gjorde.
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mærket, og vi var alle enige om at polhavet maa betragtes

som et sundt opholdssted — specielt naar det har et saa

fortrinliet sanatorium som »Fram«.

Det elektriske lys ombord frembragtes ved bjælp af en

vindmølle og kom fuldstændigt op til vore forventninger.

Naar vinden løiede af og ikke tillod møllen at sørge for

produktionen af det fornødne kvantum elektriske lys,

maatte vi nøies med olielamper,

I det hele tåget gik tiden særdeles fornøieligt ombord.

Blandt besætningen herskede ypperligt kameratskab, og

enhver udførte de ham paahvilende pligter med god

vilje. Der blev draget omsorg for at skaffe alle beskjæf-

tigelse oa: tiden faldt os aldris^ lano-. For dem, som ikke

var stadigt beskjæftigede med videnskabelige observa-

tioner og undersøgelser, var der tilstrækkelig underhold-

ning ved et udmærket bibliotek, spil, musik og lignende,

02: ieo[ troer ikke noo^en af os følte meglet til den ensfor-

mighed, som alle andre arktiske ekspeditioner har be-

klaget si^ over.

For os, hvem de videnskabeliofe observationer Daa-

hvilede, var der mere arbeide end vi kunde overkomme.

»Fram« dannede i virkeligheden et første klasses observa-

torium for videnskabelio^e undersøkelser af enhver art.

Det er derfor næppe at undres over, at saa faa ekspedi-

tioner før vor har hjembragt et saa righoldigt og værdifuldt

materiale.

Løitnant Sigurd Scott Hansen foretog de meteorolo-

giske, magnetiske og astronomiske observationer, og jeg

vover at sige, at de er usædvanlig fuldstændige. Dr.

Blessing foretog den største del af de botaniske undersø-

gelser og observationer af nordlyset, ligeledes ogsaa fysio-

logiske og medicinske undersøgelser af ikke ringe betyd-
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ning. Endvidere blev der ombord iværksat zoologiske

undersogelser, tåget lodskud og anstillet observationer

over temperaturen, søvandets saltholdighed, den atmos-

færiske elektricitet oq; mesket andet.

I sjøen nærved den sibiriske kyst og nord for 79°

bredde, fandt jeg kun meget ubetydelige dybder— min-

dre end niti favne. Lidt syd for denne breddegrad vok-

sede dybden imidlertid med en forbavsende hastiohed

indtil mellem 1600 og 1900 favne. Jeg troer derfor at

hele polarbassinet burde betragtes som en fortsættelse af

den dybe kanal, som løber mod nord fra Nord-Atlanter-

havet mellem Spitsbergen og Grønland. Denne opda-

gelse af et dybt polarbassin kuldkaster alle tidligere

theorier grundede paa en polarsjø af ringe dybde. I de

mange prøver, jeg tog fra havbunden i vore lodskud, fandt

jeg altid en mærkelig mangel paa organiskt liv, en kjends-

gjerning som formodentlig vil lede til nogen forandring i

theorien om bundfaldet. Sjøens temperatur og salthol-

dighed viste sig ligele.des at være meget forskjellige fra,

hvad de fleste videnskabelige autoriteter antage. Jeg

fandt ikke langt under det kolde isvand, der bedækker

overfladen, et dybt lag af varmere og saltere vand, der

formodentlig kom fra Golfstrømmen, da temperaturen

var saa høi som én grad over frysepunktet. Jeg fandt i

det hele tåget våndets temperatur betydeligt varmere, end

man sædvanlig har anset den for.

Vi drev med meget foranderlig hurtighed og følgelig var

vor kurs ikke en lige linie. Undertiden drev vi fremad,

undertiden tilbage igjen, og skulde kursen angives paa et

kart som den i virkeligheden var, vilde den være saadanne

masser af knuder og krumninger, at ingen vilde blive klog

paa det. Fra kartet her i bogen vil man dog være istan

d
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til at følje hovedretningen i driften. Som vi ventede,

drev vi for det meste i nordvestlig retning om vinteren og

vaaren, og nordvinde stoppede os om sommeren.

Den 18 juni havde vi paa denne maade naaet op til 81°

52' bredde, men stadige nordvest vinde drev os mod syden,

og hele sommeren driftede vi i lavere bredder. Ikke før

den 21 oktober naaede vi til 82° bredde og 114° 9' længde.

Om kvelden paa juledagen 1894 var vi paa 83° bredde og

omtrent 105° længde og et par dage senere paa 83° 24'

bredde, den nordligste breddegrad majt hidtil havde naaet.

Den 4 og 5 januar, 1895, var »Fram« udsat for det

voldsomste tryk vi nogensinde havde lidt. Førend vi

satte ud paa ekspeditionen, gav Sir Leopold McClintock,

den store polarforsker, sin mening tilkjende at »Fram«

vilde være istand til at modstaa istrykket om sommeren,

men om vinteren ansaa han det for umuligt, og efter al

sandsynlighed vilde skibet knuses. Andre autoriteter i

polarfærd udtrykte samme mening med endnu mere

bestemthed. Nu var »Fram« ikke alene udsat for trykket

om vinteren, men den var tillige frosset fast i is af 30 fods

tykkelse; jeg forvissede mig om isens tykkelse ved at bore

igjennem den. Enorme ismasser kom glidende over

denne is og pressede med uimodstaaelig kraft mod vor

bagbordside. Trykket var fr3'gteligt. Isen hobede sig

op over reilingen, høit op i takkeladsen og truede med, om
ikke at knuse skibet, saa dog at begrave det. Vi troede

alle, at det vilde blive enden paa det. Proviant, kajakker,

kogeapparater, brændsel, telte, haandslæder og ski bragtes

alt i sikkerhed paa isen. Vi var alle rede til at forlade

skibet og sov med alle vore klæder paa..

Men »Fram« viste sig stærkere end vor tro paa den.

Da trykket var paa det høieste, begyndte det for første
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gang at knage i skibets tømmer og bjelker ; det brød løs

og løftedes langsomt ud af sit isleie, hvor det havde været

frosset fast saa længe.

Det var en triumf. Man kunde næppe tænke sig en

farligere stilling for et skib, og naar »Fram« kunde

udholde det, frygtede jeg ikke at den kunde modstaa alle

andre farer i fremtiden. Trods de nøieste undersøgelser

kunde vi ikke opdage en eneste revne i skibet.

Vi havde derefter saa temmelig ro for istrykning, og vi

drev hurtigt videre i nordlig og nordøstlig retning.



KAPITEL XV

DEN STORE SLÆDEEKSPEDITION

Da jeg nu med sikkerhed kunde antage, at »Fram« om
kort tid vilde naa sit høieste punkt i breddegrad nord for

Franz Josefs Land, og saa tidlig som næste sommer vilde

være i sjøen nord for Spitsbergen, naar det gik som jeg

ventede, tænkte jeg, at tiden var kommet til at gjennemføre

en ny plan, som jeg i nogen tid havde overveiet, nemlig at

undersøge havet nord for »Frams« route. Denne under-

søgelse kunde kun ske ved hjælp af en slædeekspedition,

og ekspeditionen kunde ikke paaregne at vende tilbage til

»Fram« igjen, eftersom muligheden for at gjenfinde et skib

i drift var liden. Da en reise af denne art maatte synes

noget risikabel, hvis uforudsete hindringer skulde støde

til, kunde jeg ikke paatage mig ansvaret for at udsende

andre, men besluttede at gaa selv. løvrigt var der ombord

ingen mangel paa folk, som gjerne ønskede at foretage

turen. Til min ledsager valgte jeg løitnant Johansen, der

med glæde modtog tilbudet om at følje med. Jeg over-

gav kommandoen for resten af ekspeditionen ombord paa

»Fram« til Sverdrup.

Unægtelig følte jeg nogen modstræben ved saaledes at

forlade mine fæller og overdrage omsorgen for deres vel-

færd og sikkerhed til en anden. Jeg nærede imidlertid

den fuldstændigste tillid til Sverdrups dygtighed som

fører og trilede ikke om, at det vilde lykkes ham at bringe

hele besætningen hjem i god behold, selv om det værste
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skulde hændes, og de maatte forlade »Fram«, hvilket jeg

dog ansaa for høist usandsynligt.

Hele vinteren igjennem havde jeg truffet forberedelser

til denne ekspedition. Jeg lod lave stærke slæder om-

bord, specielt beregnede paa at trækkes af hunde over

ujevn is. Dernæst lod jeg lave to kajakker, 12 fod i

længde og saa rummelige, at hver af dem kunde holde en

mand med proviant for fire maaneder saa vel som flere

hunde; rammen var af bambus og betrukket med seildug.

Fuld færdige veiede de omtrent 40 pund stykket. Provi-

anten pakkedes i seildugs poser af passende størrelse og

bestod udelukkende af bedste slags tørrede og konden-

serede fødevarer, saasom tørret kjød, tørret fisk, damp-

kogt havremel, skibsbrød, smør osv. Vi kjørte daglig med

hundene for at holde dem i trænering for reisen, og havde

prøvet alle slags eksperimenter med teltet, soveposen osv.

Det var min hensigt at forlade »Fram« saa snart dagen

gryede efter den lange polarnat. Saa den 26 februar

drog Johansen og jeg afsted med 6 slæder, 28 hunde, 2

kajakker og proviant for adskillige maaneder. Efter at

have slidt i fire dage med slæderne over den ujevne is ind-

saa vi, at vi ikke kunde naa vort maal itide med saa tungt

et læs. Paa denne is kunde hundene ikke trække saa-

meget, som vi havde beregnet, og vi besluttede derfor at

vende tilbage til ski bet, ikke at tåge saa mange slæder

og saa megen proviant med os, og vente en liden stund

førend vi drog ud igjen.

Den 3 marts, da vi atter kom ombord i »Fram«, viste

solen sigr for første oranor atter over horisonten efter den

længste polarnatt som noget 7nenneske hidtil havde gjennem-

levet. Samme dags observationer viste, at vi havde naaet

en bredde paa 84° 4'.
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Vi tilbragte igjen nogle faa dage med forberedelser.

Det var nu min plan kun at tåge hundefoder med for en

maaned og proviant for os for hundrede dage og komme
saa hurtigt som muligt over isen med denne lette udrust-

ning. Det var derfor ikke nødvendigt at starte saa tidligt

og det var først den 14 marts, at vi sagde farvel til vore

DR. NANSEN OG LØITNANT JOHANSEN FORLADE » FRAM

«

kammerater, denne gang for alvor. Vi førte nu kun tre

slæder med og to kajakker, og vi havde de samme 28

hunde som før.

Jeg havde haabet, at isen vilde blive jævnere efterhaan-

den som vi kom længere nordpaa, da isen var ældre der,

og ujævnhederne bedre bedækkede af snedriver. Det var

ogsaa tilfældet i begyndelsen ; vi fandt isen temmelig let

passabel og kom forholdsvis hurtigt fremad. Den 22

marts havde vi allerede naaet 85° 10' nordlig bredde, og
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vi beregnede, at vi kunde gaa hurtigere efterhaanden som
læsset paa slæderne lettedes ved det daglige forbrug af

føde for os selv og hundene. Hundene syntes ogsaa at

holde godt ud. Men efterhaanden begyndte isflakene

igjen at blive mere ujævne og sammenpakkede, og driften,

som hidtil kun havde været ringe, gik nu imod os. Den
25 marts naaede vi 85° 19' bredde og den 29 marts, 85°

30'. Det var klart, at isen hurtigt drev mod syd og vor

fremgang over den ujævne is var langsom. Det var et

uendeligt arbeide at tvinge en vei igjennem og trække

slæderne over de store volde og hobe af is, som altid dan-

nedes paany og, som snestorme aldrig fik tid til at jævne.

Paa den slags is var hundene næsten ingen nytte til.

Naar de kom til saadanne forhindringer, saa ventede de

taalmodigt til vi havde bragt slæderne over ; saa tråk de

dem en kort strækning over fiad is, indtil vi atter mødte

en forhindring.

Isen var i uophørlig bevægelse og knagede og tordnede

fra alle sider. Den 3 april var vi paa 85° 59' bredde. Vi

trænofte frem af al mao-t, idet vi stadio- haabede at finde

lettere passabel is. Den 4 april naaede vi 86° 3', men isen

blev stadig værre, og den 7 april var den saa slet, at jeg

ansaa det for utilraadeligt at fortsætte marschen længere

mod nord. Hvis isen var af samme beskaffenhed i ret-

ning af Franz Josefs Land, vilde vi have vanskelighed ved

at naa derned. Vi var da paa 86° 14' nordlig bredde og

omtrent 95° østlig længde. For at undersøge isens tilstand

og om det var muligt at gaa videre, gik jeg høiere op paa

ski, men kunde ikke opdage nogen passabel vei. Jeg

klatrede op paa den høieste isklippe jeg kunde finde, men

øinede intet andet end tæt sammenpakket og optaarnet is,

hvorhen jeg saa kastede blikket.
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Her, saavel som under hele vor reise saa vi intet tegn

til land i nogen retning. Isen syntes at drive for vinden

uden at standses af større landstrækninger eller øer. Det

forekommer mig derfor næppe sandsynligt, at der vil blive

fundet land paa denne side nordpolen. Kanske findes

der paa den anden side en art fortsættelse nordefter af det

nordamerikanske Arkipelag.

Første gang vi forlod »Fram« havdevi vore gode varme

ulveskind-klæder med os ; men da vaaren nærmede sig,

og temperaturen dengang var forholdsmæssig høi, troede

vi at kunne undvære dem, og for at spare paa vægten og

gjøre bagagen saa let som mulig reducerede vi vor udrust-

ninor til det mindste oq- lod vore varme skindklæder blive

ombord, da vi forlod »Fram« for anden gang. Vi fortrød

det senere bittert

I omtrent tre uger holdt temperaturen sig i nærheden

af 40° under zero, den første april gik den op til 26° under

zero men sank snart igjen til 36° under zero. I en saadan

temperatur og naar vinden tilmed blæste var kulden

næsten uudholdelig i vort gode men for lette uldne tøi,

som efterhaanden omdannedes til et ispantser fra sveden af

vore legemer. Det var værst med vore uldne jakker eller

overfrakker, der ofte var overdækkede med et saa tykt lag

is, at vi om natten kunde ligge en god timestid i vor

sovepose, før isen tøede op ; og først efter at have ligget

halvanden time med klaprende tænder, begyndte vi at føle

nogenlunde tilpas. Naar vi om morgenen kom ud af

soveposen, behøvedes der blot nogle minutter for atter at

forvandle klæderne til rigtige isdragter. Jeg troer næppe,

at hverken Johansen eller jeg nogensinde vil ønske en

gjentagelse af disse dage. I marts var den laveste tempe-

ratur 49° under zero, den høieste 4° under zero.

R
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Det var den 8 april at vi forandrede vor kurs og be-

gyndte vor marsch i retning af Kap Fligely i Franz Josefs

Land. En tid lang gik det den samme anstrængende

vei, men isen blev snart bedre. Vi pleiede hver aften at

trække vore ure op, naar vi lagde os til hvile i soveposen.

Da det imidlertid var os meget om at gjøre, at komme
frem saa hurtigt som muligt, var vore dags-marcher under-

tiden ret lange; saaledes gik der den 12 april mere end 36

timer, førend vi igjen krøb i soveposen, og da vi vilde

trække urene op, viste det sig, at de var gaaet istaa. Det

var en høist fortrædelig historie. Jeg havde i tre dage

ikke tåget længde-observationer. Naturligvis tog jeg en

observation den følgende dag og skjøndt den maa have

været temmelig rigtig, kunde jeg dog ikke være aldeles

sikker derpaa, da jeg ikke kunde vide, hvormeget isen var

driftet siden min sidste observation. For at finde tiden

ganske nøiagtigt vilde jeg nu tåge nogle maane-dis-

tancer, men jeg fandt at tabellen, der var nødvendig for

beregningen, var glemt ombord. Vi vedblev dog paa

resten af reisen at tåge længde-observationer, da vi vidste,

at feilen umuligt kunde være stor.

Da vi kom til 85° bredde, den 25 april, traf vi til vor

store forundring paa to rævespor. Dette synes at antyde,

at vi maatte være nærved noget land, men der var intet

land synligt, skjøndt veiret var klart. Hvad der nu mest

hindrede os i fremgangen, var revner og kanaler i isen.

I denne lave temperatur var de i regelen bedækkede af et

tyndt lag is, saa vi ikke kunde benytte vore kajakker til

at gaa over dem. Vi var derfor ofte nødt til at gjøre en

omvei paa mange mile, og det tog os undertiden en halv

dag at komme forbi en af den slags kanaler. Jo videre vi

kom mod syd, desto flere revner og kanaler var der og
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desto langsommere gik det; imidlertid svandt vor proviant

betydeligt, og den ene efter den anden af hundene maatte

slagtes for at skaffe føde til de øvrige. I begyndelsen

vilde hundene ikke æde sine døde kammerater, men da

hungeren steg, og de ikke fik nogen anden føde, styrtede

de senere til som glubende ulve, saasnart en hund blev

slagtet.

Deres rationer blev efterhaanden reducerede til det

mindst mulige, da vi søgte at holde dem ilive saa længe

som muligt, men tilsidst blev de meget udmattede.

Mange af dem tråk sit læs troligt, indtil de faldt om af

træthed og ikke kunde reise sig igjen. Vi havde da intet

andet valg end at slagte dem paa stedet eller lægge dem

paa en af slæderne og slagte dem, naar vi slog leir om
kvelden.

I juni blev kanalerne flere og vanskeligere end nogen-

sinde før, og isens tilstand var meget slet. Hunde, skilø-

bere og slæder brød gjennem den frosne sneskorpe og

sank dybt i den bløde og vaade sne underneden. Antal-

let af hunde var nu lidet og blev stadigt mindre. Frem-

gangen var næsten haabløs, men vi havde intet valg, saa

vi sled det bedste vi kunde, medens rationerne for baade

hundene og os selv reduceredes til det mindst mulige.

Det er vel bekjendt, at efter Payers kart skal der være

et land, nord for Franz Josefs Land paa omtrent 83° nord-

lig bredde, som han har kaldt Petermanns Land. Det

var min hensigt først at naa dette land, hvor det formo-

dentligt vilde være let at komme frem, og hvor vi kunde

gjøre regning paa at finde tilstrækkeligt vildt for vore

rifler. Efter vor beregning skulde vi nu have været paa

længde med dette land, men vi gik videre og videre imod

syd uden at kunne se noget til det. Mod slutningen af
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mai var vi paa 82° 21' bredde, den 4 juni paa 82° 18' den

15 juni havde vi driftet nordvest til 82° 26' og skulde

da ikke have været mere end tyve mile nord for Kap
Fligely. Vi kunde dog endnu ikke se noget land. Det

blev mere og mere gaadefuldt og isens tilstand blev stedse

værre. Endeligt den 22 juni skjød vi en stor sæl og nu

besluttede vi at vente til sneen smeltede 02: imidlertid

leve af sælens kjød. Kort efter skjød vi tre bjørne og

vi havde nu overflødighed af føde, saa at vi kunde give

de to hunde, der endnu var ilive raat kjød nok. Den 22

juli kunde vi igjen drage videre paa temmelig god is, og

to dage senere fik vi endeligt et ubekjendt land isigte.

Vi var da omtrent i 82° nordlig bredde, men vi havde en

haard kamp, førend vi naaede dette land.

Paa denne tid havde vi et eventyr, som let kunde have

endt alvorligere. Vi var lige i begreb med at sætte over

en kanal i isen med vøre kajakker. Dette gjorde vi i

regelen ved at binde de to kajakker sammen paa isen,

dernæst sætte dem ud i våndet, krybe med hundene ud

paa dækket og saa ro over. Vi havde lige bragt min

kajak op til kanten af isflaket, og medens jeg gjorde den

i orden gik Johansen tilbage for at hente sin kajak og

bringe den hen ved siden af min. Pludselig hørte jeg en

støi bagved mig, og da jeg vendte mig om, saa jeg Johan-

sen ligge paa ryggen medens en bjørn staar over ham. Jeg

greb efter min riffel, som laa paa fordækket af min kajak,

men i samme øieblik gled den ud i våndet. Jeg fik ved at

bruge al min kraft den tungtlæssede kajak halet op igjen,

medens jeg hørte Johansen roligt sige : » Skynd dem eller

det vil være for sent.« Endelig fik jeg riffelen ud af

futeralet, spændte hanen, vendte mig omkring og fandt

bjørnen ligeoverfor mig
;
jeg havde i hasten spændt hanen
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for det høire løb, som var ladet med hagl ; skuddet traf

bjørnen bagved øret, og den faldt død paa isen midt imel-

lem os. Den eneste skade Johansen havde lidt var et

let saar paa haanden, og vi drog videre velforsynet med

frisk bjørnekjød.

Strømmen var stærk, og isen var overalt brudt op i

smaa isflaker. Kanalerne mellem dem var i regelen fuld

a£ smaa isstykker og knust is, som umuliggjorde brugen

af vore kajakker. Vi maatte derfor springe fra det ene

isstykke til det andet og trække slæderne efter os i stadig

frygt for at se dem falde i våndet. Dette vårede ved om-

trent i fjorten dage, men den 6 august naaede vi land paa

81°
i'^' bredde og 63° østlig længde. Dette første land

bestod af fire isbedækkede øer, som jeg gav navn af

Hirtenland efter et gammelt norskt eventyr. Langsmed

nordsiden af disse øer var aaben sjø, hvorpaa vi roede

mod vest i vore kajakker ; da vi naaede aaben sjø, var det

ikke sandsynligt, at vi vilde have videre brug for de to

hunde, vi endnu havde tilbage, og da vi ikke godt kunde

tåge dem med os tilsjøs, skjød vi dem og kastede de døde

kroppe ud paa drivisen.

I dette aabne vand gjorde vi en mærkværdig ornitolo-

gisk opdagelse. Vi saa nemlig hver dag saa længe vi var

nær disse øer store flokke af den hidtil saa lidet bekjendte

og saa sjeldne saakaldte Ross's maage (Rodostetia rosea).

Den er den mest nordlige af alle fugleformer og let kjen-

delig ved sit pragtfulde rosenfarvede bryst, kileformede

hale 02f en let fluo;t. Den er uden sammenlio-nins^ den

allerskjønneste af alle dyreformer i de arktiske egne. Hid-

til har man kun set enkelte af dem paa grændsen af det

ukjendte polhav og ingen vidste, hvorfra de kom eller

hvor de drog hen ; men her traf vi dem uventet i deres



262 NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

hjem og skjøndt det var for sent paa aaret at finde reder,

er der dog ingen tvil om, at de yngle i disse egne.

I de næste par dage forhindrede en tæt taage os i at

opdage land syd for disse øer, men den i 2 august lettede

taagen lidet, og vi saa mod vesten og syden et udstrakt

land eller rettere en kjæde af øer, der strakte sig fra S3^døst

til nordvest. Det gjorde os mere og mere forvirret ; vi

kunde ikke finde noget sted, der svarede dertil paa Payers

kart. Jeg troede at vi maatte næsten være paa samme
længdegrad som Austria Sund; men hvis det var tilfæl-

det maatte vi nu seile tvers over Wilczek Land og Dove-

Bræen uden at kunne se noget land nær. Heller ikke

kunde jeg opdage noget tegn paa Austria Sund, og Raw-

linsons Sund var ogsaa forsvundet.

Det er derfor ikke til at undres over, at jeg kom til den

slutning, at der maatte være en betydelig feiltagelse i vor

længdegrad. Hvorledes det kunde være, var mig ikke

ganske klart; men jeg antog, at enten var vore ure gaaet galt

i den senere tid, eller vi maatte være driftet en usædvanlig

stor strækning i dagene før den 12 april. Hvorledes dette

end forholdt sig, formodede jeg, at vi var kommet til den

ubekjendte vestkyst af Franz Josefs Land eller kanske til

det mystiske land, som paa kartet kaldes Gills Land og

som sædvanlig er sat mellem Franz Josefs Land og Spits-

bergen. Men paa én ting var jeg sikker nemlig, at naar

vi styrede mod syd eller sydvest vilde vi tilsidst komme til

Spitsbergen, som var maalet vi stræbte efter ; der kunde

vi finde norske hvalrosslupper, som straks kunde bringe

os hjem. Vi fortsatte derfor reisen snart roende og snart

trækkende kajakkerne efter os over isen mod vest gjen-

nem et sund som laa paa 81° 30' bredde. Efter at have

passeret ,dette fandt vi en stor strækning aaben sjø, hvor-



*%v



264 NANSEN I DEN FROSNE VERDEN

paa vi roede sydvest langs nordvestkysten af landet, i

haab om snart at kunne krydse over sjøen til Spitsbergen.

Forgjæves søgte vi land mod vesten. Den i8 august

drev en vind fra sjøen pludseligt isen ind mod kysten og

forhindrede os fra at komme videre i en uge. Efter at

være reist videre i to dage blev vi stoppede igjen den 26

august paa 81° 13' bredde og 552° længde. Høsten var

nu saa vidt fremskreden, at jeg mente det vilde være for

sent at begynde den lange reise til Spitsbergen, da vi

næppe kunde vente at komme der itide til at findehjem-

gaaende skibe, og hvor vi saa maatte overvintre uden at

have tid nok til at lægge proviant ind eller gjøre andre

forberedelser. Da stedet, vi nu havde naaet, syntes pas-

sende for overvintring og der vistnok var god leilighed

for vildt, ansaa vi det for bedst at blive her og forberede

os paa vinteren.

Vi gav os straks ifærd med at skyde hvalrosser, hvis

spæk vi vilde bruge for brændsel. Det er meget be-

sværligt for to mænd at haandtere dette tunge dyr. Vi

maatte opgive at trække dem op paa land eller op paa isen

og sætte os paa dem i våndet, medens vi skar huden og

spækket af dem ; vi fik derved vore klæder fuld af olie og

smuds, hvilket ogsaa gjorde dem uskikkede til beskyttelse

mod vinterens kulde og storme. Der var ingen mangel

paa bjørne, og vi skjød dem for vort vinterforraad af

proviant. Vi begyndte nu at bygge en hytte af sten, jord

og mos; den vanskeligste opgave var at sætte et tag paa

den. Men heldigvis fandt vi et stykke drivved paa kysten.

Dette brugte vi som mønning paa huset, strakte hvalros-

skind over det og holdt det fast paa begge sider med store

stene. Paa toppen lagde vi sne. At bygge en skorsten

var heller ikke let, da vi ikke havde de nødvendige stene
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dertil ; vi maatte derfor bygge den af is og sne, og forny

den to eller tre gange i løbet af vinteren.

Til at koge og for belysning og varme brugte vi hval-

rosspæk og bjornefedt ; vor føde var bjørnekjød og fedt.

Om kvelden stegte vi det i en stor aluminium stege-

pande ; om morgenen kogte vi det. Vi lavede vor seng

og sovepose af bjørneskind, og for bedre at holde varmen,

sov vi begge i én pose. I det hele tåget havde vi det

ret bekvemt i vor lave hytte, hvis største del laa under

jordens overflade og derfor var vel beskyttet mod de

heftige storme, som rasede hele vinteren igjennem. Ved

hjælp af vore lamper lykkedes det os at holde tempera-

turen indenfor hytten omtrent ved frysepunktet, men det

var betydeligt koldere nær ved væggene. De var bedæk-

kede med et tykt lag a f rimfrost og is, og naar lampelyset

faldt paa dem lignede de marmor eller krystal, saa i

lykkelige øieblikke kunde vi drømme, at vi boede i et

marmorpalads. Hytten var omtrent 10 fod lang, 6 fod

bred og høi nok paa nogle steder til at vi kunde staa

næsten opreist. Vort leie var lavet af stene ; det lykkedes

os aldrig at faa dem til at ligge lige og jævne, og vor

vigtigste beskjæftigelse vinteren igjennem var derfor at

indtage de mest forskjellige stillinger for at opdage den,

hvori vi følte de haarde stene mindst.

Vi kunde ikke foretage os noget til tidsfordriv; vi sov,

vi spiste og sov igjen. Naar nogen endnu har den me-

ning, at skjørbug hidrører fra mangel paa bevægelse, saa

er vi et slaaende bevis paa, at det ikke forholder sig

saaledes. Mærkværdigt nok var vor appetit hele tiden

god, og vi fortærede vort bjørnekjød og fedt med graa-

dighed. Naar veiret tillod det, tog vi daglig en tur paa

en time, men sædvanligt var det saa stormfuldt, at det
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ikke var tilraadeligt at stikke næsen udenfor indgangen

til paladset. Vi laa ofte ganske stille i flere dage, indtil

tilsidst mangel paa is eller paa føde nødte os til at gaa

Lid for at hente et bjørneben eller noget is til at smelte til

drikkevand. Efter november saa vi ikke noget til bjørne

indtil marts, og vort eneste selskab hele vinteren igjennem

var nogle ræve, som stadigt sad paa vor hyttes tag, hvor

vi kunde høre dem gnave paa de frosne bjorneskinker.

Det fik os ofte til at drømme at vi sad hjemme i ro og

mag og hørte rotterne paa loftet, og vi misundte dem

aldeles ikke en smule af vor overflødighed. Rævene var

baade af den hvide og af den kostbare mørkskindede

slags, og dersom vi havde villet, kunde vi med lethed have

samlet et stort forraad af kostbare pelse. Men vort

ammunitions-forraad var ikke stort nok til at bruge det

paa ræve; det mindste vildt, der var værd en patron,

maatte være en bjørn.

I det hele tåget gik vinteren bedre end vi havde ventet.

Vor helbred var udmærket, og dersom vi blot havde haft

nogle bøger, lidt mel og lidt sukker, var vi begge enige

om, at vi kunde have levet som grever.

Endelig kom vaaren med solskin og fugle. Hvor tyde-

ligt jeg husker den første kveld, nogle dage førend solen

viste sig over horisonten, da vi pludselig saa en flok alker

flyve forbi os langs bjergene mod nord. Det var som den

første hilsen fra liv og vaar. Mange fulgte i deres spor,

og snart var bjergene fulde af disse smaa sommergjæster,

som oplivede hele egnen med sin glade kviddren. Den
mørke himmel, vi havde hele vinteren og ogsaa nu om
vaaren mod syd og sydvest antydede, at der maatte være

vand i den retning, af hvilket den var gjenskinnet. Vi

havde derfor godt haab om at faa en hurtig og let reise
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til Spitsbergen i vore kajakker, dels over aaben sjø, dels

over drivisen, og da dagslyset nu var tilstede, beskjæfti-

gede vi os med forberedelserne til denne reise.

Der var dog meget endnu at gjøre førend afreisen.

Vore klæder var saa opslidte og fulde af snavs og fedt, at

de var høist upassende for en lang reise. Vi syede os

derfor to ganske ny dragter af to uldne tæpper, vi havde

med. Vi gjorde ogsaa det bedste vi kunde for at vaske

vore underbeklædning, men aldrig før har jeg vidst, at

sæbe var saa nødvendig. Det var vanskeligt nok at holde

sin egen person ren, men det fik vi dog nogenlunde

gjort ved at vaske os med bjørneblod og fedt og saa tørre

os med mos. Men denne fremgangsmaade var ikke an-

vendelig paa klæder. Efter at have prøvet forskjellige

midler kogte vi dem, saa godt vi kunde og skrabede dem
med en kniv. Paa denne maade fik vi saa meget snavs

af, at vi kunde reise med dem, skjøndt tanken om engang

at komme til Norge og faa rene klæder paa syntes os at

ville være den høieste jordiske lykke. Vi maatte ogsaa

lave en ny sovepose af bjørneskind, som vi tørrede og til-

beredte ved at strække dem ud under tåget paa vor hytte.

Vort gode, gamle silketelt, som vi brugte paa hele sidste

aars reise, var blevet saa medtaget af stormene, at det

næsten var ubrugeligt. Vi vilde derfor blive nød til for

fremtiden at bruge seilene til slæderne som telt. Vor

proviant for reisen var især bjørnekjød og fedt, vor brænd-

sel tran og spæk og vi var sikker paa at finde tilstrække-

ligt vildt paa veien, naar den medtagne proviant var

fortæret.

Endelig den 19 mai var vi rede og startede mod syden

med korte dagsmarcher. Den 23 mai paa 81° 5' nordlig

bredde kom vi til aaben sjø, hvoraf vi hele vinteren og
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vaaren havcle set gjenskinnet over horisonten ; og vi

glædecle os nu ved tanken om at gaa mod syd i vore

kajakker. Men storme holdt os op til den 3 juni; disse

storme hade frosset våndet, saa nu gik vi sydpaa over

isen. Da vinden var gunstig satte vi seil paa slæderne,

og nu gik det godt fremad. Lidt længere mod syd fandt

vi en udstrakt landstrækning, hvis nordkyst løb i en vest-

lig retning til nordvest, langs denne kyst var der aaben

sJ3. Jeg var en kort tid uvis, om vi skulde tåge til sjøen

og gaa i den retning, men jeg frygtede det vilde tåge os

for langt mod nord og foretrak derfor at gaa mod syd

over den flade is gjennem et bredt, ubekjendt sund. Da
vinden var gunstig kunde vi igjen sætte seil paa slæderne,

og det gik nu atter hurtigt fremad.

Den 12 juni kom vi saa endelig til sydsiden af økjeden

og traf der et stort stykke aaben sjø, der strakte sig mod
vest langs sydkysten. Vinden var endnu gunstig. Ved
at binde vore to kajakker sammen, reise en bambusstang

som mast og saa heise vore slædeseil op, kunde vi nu

seile paa den aabne sjø langs med kysten og paa denne

maade gjorde vi god fremgang. Naar vinden stoppede

eller blev sloi, heiste vi seilene ned og roede.

Paa denne maade nærmede vi os det sydvestlige punkt

af denne økjede og glædede os ved tanken om at kunne

krydse over til Spitsbergen, hvor vi om nogle faa uger

kunde gaa ombord i et hjemreisende norsk skib.

Da vi passerede langs denne kyst bemærkede vi, hvor

nøiagtigt den breddegrad jeg beregnede ved mine obser-

vationer stemmede med den breddegrad, som Leigh-

Smith havde fundet for sydkysten af Franz Josefs Land.

Det var ogsaa mærkeligt, hvor godt denne kyst baade i

retning og udseende svarede til Leigh-Smiths kart, og jeg
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fik derfor en formodning om, at vi tiltrods for alt endnu

var paa sydkysten af Franz Josefs Land og var kommet

mod syden paa et bredt sund, der gjennemskjar Zichy

Land, som hidtil var blevet anset for et sammenhængende

land, men nu viste sig at være en række af smaa øer.

Paa vor reise langs denne sydkyst havde vi flere uheld,

som dog" endte ffodt. En dao;, da vi havde seilet lansas

med kysten, lagde vi om kvelden til ved isen for at rekog-

nosere vor vei videre mod vest. Da vi forlod kajakkerne

fortøiede vi dem til isen med en stærk rem, som vi ikke

tvilede paa vilde holde. Vi krob op paa toppen af en

ishob i nærheden, hvor vi opdagede, at de sammenbundne

kajakker havde revet sig løs fra fortøiningen, og vinden

drev dem hurtigt bort fra isen. Al vor proviant var

ombord paa dem, hele vor udrustning, riflerne og ammu-

nitionen. Der stod vi nu paa isen med vøre bare næver.

Kajakkerne maatte reddes. Der var intet andet at gjøre

end at springe i våndet og forsøge at naa dem ved

svømning.

Men det var en kamp før livet, da kajakkerne drev

hurtigere før vinden, end jeg kunde svømme. Det iskolde

vand næsten lammede mig ; det blev stedse vanskeligere

før mig at røre lemmerne. Endelig naaede jeg siden af

baadene og opbød min sidste energi før at komme ombord

— og vi var frelste.

To dage derpaa blev min kajak anfaldet af en hvalros.

Disse uhyrer havde flere gange prøvet paa at gjøre en

ende paa øs ved pludselig at dykke op fra dybet og give

kajakken et ordentligt stød, søm let kunde kæntre den,

men hidtil var det dog ikke lykkedes dem at gjøre det.

Denne gang var imidlertid angrebet heftigere. Hval-

rossen skjød pludselig op ved siden af min kajak og drev
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NANSENS MØDE MED JACKSON

{Med A Ifred C. Harmsworths tilladelse)

sin lange huggetand i bunden paa den, dog lykkeligvis

uden at røre mig
;
jeg gav den nu saadan et slag i hovedet

med aaren, at den reiste sig høit i våndet, og det saa ud

til, at den vilde falde over paa mig, men den forsvandt

ligesaa pludselig, som den var kommet. Våndet løb ind i

kajakken gjennem hullet, som hvalrostanden havde gjort i
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bunden, og jeg sank hurtigt. I det sidste øieblik lykkedes

det mig imidlertid at rende min kajak paa et isflak, som

stak op over våndet, og jeg slåp heldigt fra baaden over

paa isen. Den næste dag havde vi nok at bestille med at

reparere kajakken og tørre klæder, udrustning, fotografi-

apparat osv., som alt var drivvaadt af sjøvand ; men hel-

digvis var der ingen alvorlig skade sket.

Den følgende dag, da vi skulde til at fortsætte reisen, og

medens jeg tilberedte vor frokost, gik jeg op paa en høi

for at se ud over landet. Som jeg stod der, førte vinden,

der blæste fra landet, lyden af de tusinder af lommes og

andre søfugles skrig lige over imod mig. Men pludseligt

hørte jeg blandt de mange fuglestemmer en ganske for-

skjellig lyd ; det syntes mig at være hundeglam ; dog da

jeg ikke hørte det igjen, troede jeg først, at jeg havde hørt

feil. Men ved det næste vindpust var jeg ikke længer

i tvil om, at der virkelig maatte være hunde i nærheden.

Jeg løb ned og vækkede Johansen i soveposen, idet jeg

sagde :

»
Jeg har hørt hunde !« Men jeg kunde ikke gjøre

ham det begribeligt, saa jeg slugte min frokost, tog min

ski paa og løb over isen.

Da jeg nærmede mig kysten, saa jeg en mand komme
henimod mig. Det var hr. Jackson, og han bød mig

velkommen med et hjerteligt haandtryk.

[For at fuldstændiggjøre denne beskrivelse og give

læserne oplysning om det nyeste foretagende i polarforsk-

ning, vil vi her meddele, at hr. F. G. Jackson, som dr.

Nansen var saa heldig at møde, var lederen af Jackson-

Harmsworth ekspeditionen, som forlod England i 1894.

Straks efter de var mødte, gik fem af medlemmerne til

Nansens leir, for at afhente løitnant Johansen; efter at

have givet hverandre en hjertelig hilsen, bragte de ham til

ekspeditionens hovedkvarter.
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Hr. Jackson havde tilbragt flere aar med polarforskning

og udmærket sig ved at gjøre en slædereise paa fire

tusinde mile, førend han organiserede denne ekspedition.

Det havde i lang tid været hans ønske at undersøge Franz

Josefs Land og egnene nord for dette tildels ukjendte land.

Hans planer var saa godt lagte og saa praktiske, at han

snart fandt velvillior understøttelse i at iværksætte dem.

Alfred C. Harmsworth, et medlem af det kgl. geografiske

selskab i London tilbød ikke alene at betale alle omkost-

ningerne ved ekspeditionen, men tog den største interesse

i at forskaffe den bedst mulige udrustning.

Et særdeles stærkt skib, »Windward«, der var bygget

for hvalfangst og isseilads, kjøbtes og blev forandret til

en dampjagt. Flere baade af forskjellig størrelse og form

hyggedes og man fabrikerede sytten slæder af en ny kon-

struktion, Jacksons opfindelse. Telte, materialer til hurtigt

at bygge huse og en stor mængde udmærkede videnskabe-

lige instrumenter dannede ogsaa en del af udrustningen.

For første gang i polarforskningens historie toge de nogle

smaa heste (ponies) med for at bruge dem til trækning;

de kjøbte dem i Archangel og ligeledes treti vestsibiriske

hunde.

»Windward« seilede fra Greenhithe om eftermiddagen

den II juli, forlod Archangel i begyndelsen af august og

gik derfra til Franz Josefs Land. Her indrettede Jack-

son med nogle faa ledsagere sit hovedkvarter ved Kap

Flora. Det bestod af syv hytter og de kaldte det Elm-

wood. »Windward« seilede saa hjem og var paa sin

tilbagereise ved Nansens og Johansens ankomst til Kap

Flora.

Hovedhensigten med denne ekspedition var at foretage

en grundig undersøgelse af Franz Josefs Land, baade kys-

s
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ten og det indre, for at komme til vished om det er den

sydlige del af et stort polar-fastland eller en samling af

øer. Jackson har haft held med sit værk, han har opda-

get mange øer og et havaf stor udstrækning, som han har

kaldt Queen Victoria Sjøen. Da Jackson nu har fuld-

endt næsten alt, hvad der kan gjøres i den retning, vil han

formodentlig til vaaren eller sommeren af dette aar (1897)

begynde ekspeditionens andet, skjøndt ikke mindre vigtige

og interessante arbeide, en reise over denne sjø enten i

baade, hvis den er aaben, eller over isen, hvis den er til-

frosset, og fortsætte reisen saa langt som muligt henimod

polen.]



KAPITEL XVI

PAA HJEMVEIEN

Her blev vi modtaget med en gjestfrihed og hjerte-

lighed, som disse arktiske egne vel aldrig kunde have

været vidne til, og skjondt det havde været vor bestemte

hensigt at fortsætte veien til Spitsbergen, som rimeligvis

vilde have den hurtigste vei hjem, kunde vi ikke løsrive

os fra det gjestfri arnested og fra alle de behageligheder

og al den komfort, man bød os, for atter at tåge vor

pilgrimsstav i haanden. Vi besluttede da at modtage

den venlige indbydelse til at afvente »Windward«, som

snart skulde komme og derefter igjen vende tilbage til

Europa.

Aldrig skal jeg forglemme den ubeskrivelige nydelse

det var at faa et varmt bad, da vi var kommet ind i

Jacksons velindrettede hus. Ganske vist var det ikke

muligt at blive ren første gang, men man fik dog en følelse

af renlighed. Og hvilken nydelse var det ikke at faa

rene uldne klæder paa, at blive barberet og faa haaret

skaaret, at erholde en udmærket middag med kaffe,

cigarer og endelig bøger og den nyeste literatur. Rig-

tignok var bemeldte literatur to aar gammel, men for os

var den ny. Kortsagt vi følte os lige som ved et trylle-

slag hensat i hjertet af civilisationen. Hvert enkelt med-

lem af denne ekspedition behandlede os med en venlighed

og forekommenhed, der gjorde et uudsletteligt indtryk

paa os. Det var ligesom de anstrengte sig for ved sin,
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godhed at mildne erindringen om den sidste vinters

savn og ensomhed.

Vi opdagede nu, at min ovenfor omtalte formodning

var rigtig. Vi var virkeligt paa sydk3-sten af Franz

Josefs Land, og var kommet til Kap Flora paa North-

brook øen. Vore observationer og længde-bestemmelser

var rigtige og vore kronometre korrekte. Derimod var

der feiltagelser i Payers kart, som havde bragt os paa feilt

spor— feiltagelser, som jeg endnu ikke har.fundet nogen
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forklaring for, men haaber at finde, naar jeg faar leilighed

til at konferere med Payer selv.

Vinteren maa vi have tilbragt lige til vest for Austria

Sundet paa en 0, som jeg har givet navnet af Frederik

Jackson-Øen. Før vor ekspedition drog ud fremsatte

jeg i et foredrag for det kongelig geografiske selskab

den anskuelse, at Franz Josefs Land blot er en øgruppe.

Rigtigheden af denne anskuelse er nu blevet fuldstændig

bekræftet. Franz Josefs Land er ikke alene en gruppe af

øer, men en gruppe af saa smaa øer, at ingen vilde have

holdt det for muligt. Efter min mening maa de øer, der

danne Franz Josefs Land betragtes som en fortsættelse

af Øst-Spitsbergen. Af stor interesse og vigtighed vil det

være at faa undersøgt den endnu ukjendte vestlige del af

Franz Josefs Land og dets forbindelse med Spitsbergen.

I denne egn er der sandsynligvis mange ny øer, som for-

haabentlig Jackson og sin ekspedition vil faa leilighed til

at opdage og kartlægge. Hvor langt mod nord disse øer

række er det ikke nu muligt at afgjore, men jeg troer ikke,

at de række meget langt.

]Q.<g kan ikke med bestemthed sige om Petermann

Land eksisterer eller ikke ; vor kurs var saa meget mod

øst, at det muligvis kunde være for langt borte til at

sigtes ; i saa tilfælde maa det være en af særdeles

ringe udstrækning.

Hele den del af Franz Josefs Land, vi gjennemvan-

drede, bestod af basalt. Engang i tiden har det dannet

et sammenhængende land, men nu er det gjennemskaaret

af talrige fjorde og kanaler, der har forvandlet det til en

samling af smaa øer. Næsten overalt er øerne dækket af

bræer, og kun hist og her ved kysterne kommer de mørke

basaltklipper tilsyne. Som regel hæver landet sig ikke
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høiere end 2000 focl over havet og kun undtagelsesvis

synes bræerne at naa en høide af 3000 fod. Paa sydsiden

af landet er under basalten et lerlag, der stiger til en

høide af 5-600 fod over havet. I dette lag, som hidrører

fra juraperioden, fandt baade dr. Koetlitz af Jackson-

ekspeditionen og jeg talrige fossilier af forskjellig art,

især ammoniter og belemniter, som antyde alderen.

For saa vidt som jeg nu kan sige, hører største delen af

dette ler til det saakaldte oxford-ler. Lignit og fossilt træ

fandtes oQ-saa ofte i lerlao-et. Paa nøole steder fandt vi

ogsaa talrige fossile planter, hvis alder jeg endnu ikke har

haft tid til at bestemme, men som sandsynligt er af en

senere periode end juraperioden.

Imidlertid gik dagene ved Kap Flora meget behageligt.

Vi tilbrag^te tiden dels med videnskabeliQ.e ekskursioner i

nærheden, dels med læsning, skrivning og forberedelser til

optagelse af et kart over den rute, vi havde fulgt gjennem

Franz Josefs Land. Vi speidede horisonten uophørligt

i forventning om at se »Windward«, som snart skulde

komme fra Europa; men der var store masser af is i

sjøen, vi øinede intet seil, og jo længere tid der gik, desto

mere utaalmodige blev vi, og desto mere frygtede vi, at

isen muligvis vilde forhindre skibet fra at komme hele

sommeren. Da en maaned saaledes var gaaet, begyndte

Johansen og jeg at fortryde, at vi var blevet her istedetfor

at gaa videre til Spitsbergen, hvor vi formodentlig allerede

for længe siden vilde have fundet et skib og været paa

veien hjem. Vi begyndte saa smaat at tænke paa at

begive os paa veien igjen, da jeg ikke vilde risikere at

tilbringe endnu en vinter i de arktiske regioner. Jeg var

nogenlunde sikker paa at »Fram« vilde komme hjem iaar,

og vor udeblivelse maatte da ængste vore venner i høieste
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grad ; der vikle vel saa hjemme næppe være haab om
nogensinde mere at se os igjen.

Efter seks ugers forløb blev jeg en nat pludselig

vækket af hr. Jackson, som meddelte mig, at »Wind-

ward« nu var ankommet. De hurraraab og glade

udbrud, hvormed besætningen ombord i »Windward«

hilste budskabet om vor ankomst, var prægede af en saa-

dan begeistring, at vi næppe kunde have ventet den

større hos vore egne landsmænd. Der gaves herved et

nyt vidnesbyrd om den sympati, som hersker mellem den

engelske og norske nation. »Windwards« ladning, der

bestod af forraad for Jackson-ekspeditionen, var snart

losset og bragt iland paa slæder over isen. I mindre end

en uge var alt færdigt og efter at ekspeditionens medlem-

mer havde skrevet breve og telegrammer til hjemmet, gik

vi ombord den 7 august og »Windward« heiste anker for

at seile hjem.

Næppe nogen anden arktisk ekspedition har haft en

saa behagelig og hurtig hjemreise. Vi havde her igjen

en prøve paa engelsk gjæstfrihed, og disse dage kan visse-

lig aldrig glemmes af hverken Johansen eller mig.

Der var megen is i sjøen mellem Franz Josefs Land og

Novaja Zemlja, og det kunde være en let sag at løbe det

lidet »Windward« saa langt ind i den tætte pakis, at det

vilde have tåget uger og maaneder at komme ud igjen.

Men med sin store erfarins; 00- kundskab i alt som hen-

hører til is og is-seilads, vidste kaptein Brown, den gamle

hvalfanger, under hvis kommando »Windward« var, at

finde den rette vei gjennem 220 mile is ud i den aabne

sjø nord for Novaja Zemlja, og satte da kursen lige for

Vardø, hvor vi ankom den 13 august, seks dage efter at

have forladt Kap Flora.
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Saaledes kom jeg og én mand af min ekspedition

tilbage til vort fædreland, hvor vi modtoges med aabne

arme. Vort første sporgsmaal, efter at vi havde sat fod

paa norsk grund, var om man havde hørt noget angaaende

»Fram« 02; vore kammerater. Hele vinteren o»; foraaret

igjennem havde vi næret frygt for, at »Fram« skulde naa

hjem før os. Vi følte da lettelse ved at erfare, at man

intet havde hørt fra »Fram« og at vore venner alsaa var

blevet sparede for unødig ængstelse. Jeg telegraferede

straks til kongen af Norge og den norske regjering, at

alt var vel ombord paa »Fram«, da jeg forlod skibet, og

at jeg sikkert om kort tid ventede det og de øvrige med-

lemmer af ekspeditionen hjem igjen, sunde og raske.

Stor var min glæde, da jeg, den 21 august, i Hammer-

fest modtog et telegram fra Skjærvø, en liden havn ikke

langt derfra, som underrettede mig om, at »Fram« var

ankommet der om natten med alt vel ombord.



KAPITEL XVII

svERDRUPS historie: hvorledes »fram« kom hjem

Da jeg forled »Fram«, gav jeg Sverdrup udførlige

instruktioner. Blandt andet sagde jeg : »Hovedformaalet

for »Fram« maa være at komme frem gjennem det

ukjendte polarhav fra distriktet omkring Ny Siberien

nord for Franz Josefs Land ud i Atlanterhavet nær Spits-

bergen eller Grønland. Største delen af dette værk har

vi vistnok allerede udført ; resten vil gjøres lidt efter lidt,

eftersom ekspeditionen gaar videre mod vest. For om
muligt at bringe større resultater vil jeg gjøre et forsøg

paa at trænge høiere op mod nord med hundeslæder.

Din pligt vil det da være paa bedste maade at bringe de

liv hjem, der herved er betroet til din omsorg, og ikke at

udsætte dem for unødvendig fare, hverken af hensyn til

skibet, ladningen eller ekspeditionens resultat.

»Hvor lang tid det vil tåge inden »Fram« naar aaben

sjø, lader sig ikke sige. Der er proviant nok ombord for

flere aar ; men tag ikke i betænkning at forlade skibet,

naar du af en eller anden grund som sygdom blandt

mandskabet eller for langsom fremgang skulde anse de

for tilraadeligt. Du vil selv bedst være istand til at be-

dømme, naar det skulde være nødvendigt, og hvorledes

det skal gjøres paa rette maade. Jeg anser i saadant

tilfælde Franz Josefs Land og Spitsbergen for de letteste

lande at naa. Naar Johansen og jeg skulde komme hjem

førend dig, vil vi der først anstille undersøgelser efter
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ekspeditionen. Naar I skulde lande, saa reis saa ofte som

muligt stenhøie for at markere den vei, I vandrer, og reis

dem paa forbjerge og fremragende punkter. Nedlæg i

disse stenhøie en beskrivelse af, hvad der er passeret og i

hvilken retning I agte at gaa. For at gjøre disse stenhøie

kjendelige fra andre skulde en liden stendysse reises fire

metre fra den store i nordlig retning. Hvad udrustning

er bedst i saadant tilfælde, er en sag vi saa ofte have

diskuteret, at jeg anser det for unødvendigt her at gaa

videre ind derpaa; jeg ved, at du vil sørge for at have de

nødvendige kajakker for alle mændene, slæder, ski, sne-

sko og andre artikler i orden saa snart som muligt, saa at

reisen over isen kan ske paa den bekvemmeste maade.

Hvad proviant, jeg anser for mest passende for en saadan

reise, og hvormeget der er nødvendigt for hver mand,

skal jeg senere omtale. •

»Jeg ved ogsaa, at du vil have alt rede til straks at for-

lade »Fram«, naar en pludselig ulykke som ild eller

knusning af isen skulde ramme det. Naar isen tillader

det, vil det være tilraadeligt, der at have et depot med

tilstrækkelig proviant osv. paa et sikkert sted, saaledes

som vi hidtil har haft ; men da det er muligt, at ekspedi-

tionen vil have at vente nooen tid, forend den kan reise

af, vil det være meget ønskeligt at spare saa meget som

muligt paa preserveret kjød, fisk og grøntsager i blik-

daaser. Jeg skulde for paakommende tilfældes skyld til-

raade ogsaa at have et forraad af disse sager paa isen.

»Skulde »Fram« under sin drift, komme langt nord for

Spitsbergen og drive ind i strømmen langs med Grøn-

lands østkyst, saa kan der indtræde mange eventualiteter.

Men skulde det blive nødvendigt at forlade »Fram« og

gaa i land, saa opreis ogsaa der stenhøie, og der skal om
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muligt blive søgt efter jer ogsaa i disse egne. Om du

skal gaa i land paa Island (som er det nærmeste land, og

som du kunde naa om vaaren ved at følge randen af isen)

eller paa de danske kolonier vest for Kap Farvel, derom

vil du kunne dømme, naar omstændighederne ligger for.

»De sager som bør medtages, naar du forlader skibet,

er foruden den nødvendige proviant, vaaben, munition og
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udrustning, alle videnskabelige og andre journaler, observa-

tioner, alle videnskabelige samlinger, som ikke er for tunge

(i saadant tilfælde tag prøver af dem), fotografier— helst

originalpladerne eller skulde de være for tunge saa kopier,

areometret, hvormed de fleste observationer af sjøvandets

specifiske tyngde gjøres, og alle andre journaler og cp-

tegnelser, der er af nogen interesse. Jeg efterlader to eller

tre journaler og breve, som jeg vil bede dig om at passe

særdeles godt paa og give til min hustru, hvis jeg ikke

skulde komme hjem, eller hvis du mod forventning skulde

komme før os, Hansen og Blessing vil sørge for samlin-

gerne og for at gjøre de forskjellige observationer. Du vil

selv se til lodnino-en saa ofte der er en leiligrhed. . . . Da
besætningen altid var liden og nu endda vil blive to mand

mindre, vil enhver have noget mere arbeide, men jeg ved

at du saa meo^et som muli^t vil undvære mænd til at

hjelpe i de videnskabelige observationer, at de kan blive

saa komplette som muligt.

»Til slutning ønsker jeg dig alt muligt held sammen
med dem, for hvilke du nu er ansvarlig, og maatte vi

mødes igjen i Norge enten ombord paa dette skib eller

uden skibet,«

Sverdrup fulgte samvittighedsfuklt disse instruktioner,

og sommeren, efter at Johansen og jeg havde forladt

»Fram«, anvendtes ikke alene til det nødvendige arbeide

for skibets sikkerhed, men tillige til at gjøre udrustningen

til en slædereise over isen saa komplet og fuldkommen

som mulig, og aldrig har nogen ekspedition været, bedre

udrustet til at forlade sit skib end denne, endskjøndt det

var sandsynligt, at den aldrig vilde faa brug derfor. Lette

kajakker, der kunde holde to mænd hver og næsten var

færdige, da jeg forlod skibet, slæder, ski, sne-sko, koge-
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apparater, hundeseletøi osv. sattes i god orden og prøvedes,

proviant var rede til at pakkes. De store ismasser, der

ved den enorme ispresning i januar 1895 var skruet op

mod siderne af »Fram«, havde vi allerede begyndt at

rydde af veien, og man vedblev dermed efter vor bort-

gang.

Ved slutningen af marts, da man lige var færdig med

dette arbeide, revnede isen rundt om skibet i alle retnin-

ger, og en dyb rende dannedes i en afstand af nogle fod

fra skibets agterstavn. Der blev senere stærkt tryk paa

denne revne og isen brast, saa at største delen af »Fram«

laa i aabent vand ved enden af juli. Men agterstavnen

var endnu frosset fast i en stor isblok. Man gjorde nu

forsøg paa at sprænge isen, men til liden nytte da den

kun slog en smal revne ; men som Sverdrup stod og talte

med en af mændene om, hvad de videre skulde gjøre for

at faa skibet frit af isen, begyndte »Fram« pludselig at

bevæge sig, og før de vidste af det, gled den med et dumpt

brag ud i det aabne vand, der sprøitede den om siderne.

Det var ligesom et skib der løb af stabelen, og hele besæt-

ningen brød ud i jublende hurraer. Imidlertid glæden

vårede kun kort— allerede i aus^ust sad skibet atter fast

i isen.

I begyndelsen, efterat vi havde forladt skibet, var drif-

ten kun ubetydelig, men mod slutningen af april blev den

noget stærkere i vestlig retning. Den 22 juli, 1895, ^^"^"^

»Fram« paa 84° 50' nordlig bredde og 73° østlig længde.

Paa den tid syntes der at være stor bevægelse i isen og

stærkt tryk paa alle sider i nabolavet. Derefter opstod

sydvestlige og vestlige vinde, som paa slutningen af som-

meren standsede »Fraras« drift, ja endog drev den tilbage

i en østlior oa nordlig retninsf. Ikke før indtil oktober
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begyndte den igjen at drive mod vest, og i resten af høsten

og om vinteren var driften bedre end nogensinde. Den
1 6 oktober, 1S95, var »Fram« paa den høieste observe-

rede bredde 85° 57' n. br, og 66° østlig længde. Nogle

dage senere var den endnu høiere mod nord, men i de

dage var det for skyfuldt til at tåge observationer. I mid-

ten af februar, 1896, var »Fram« driftet i sydvestlig ret-

ning til 84° 20' nordlig bredde og 24° østlig længde.

Men her stoppede mod forventning stadig sydvind driften

til mai, da det igjen begyndte at gaa mod syd indtil den 19

juli. Da var de paa ^^ 14' nordlig bredde og 14° østlig

længde og her begyndte arbeidet med at faa skibet ud af

isen. Var det ikke lykkedes og havde de været nødt til

at fortsætte driften i isen, vikle skibet være drevet langs

østkysten af Grønland ; retningen af driften gik direkte

den vei ; og var skibet ikke kommet løs før, vilde det

været drevet mod syd lige til Kap Farvel; det var en drift

der allerede før var gjort og derfor ikke værd at gjøre nok

engang.

Medens »Fram« driftede gjennem det ukjendte polhav

fra Ny Sibirien til nord for Spitsbergen, var den stadigt

udsat for istryk dog var intet stærkere end det, vi allerede

har beskrevet, som fandt sted i januar, 1895. ^ <^^^ sidste

sommer især i juni 1896 var trykket særligt stærkt og af

en eiendommelig natur. »Fram« laa paa den tid i en

kanal, som aabnedes og lukkedes med tidevandet togange

hver 24 timer. En uge i juni ved vaarfloden var trykket

usædvanligt stærkt, og en eller to timer daglig løftedes

»Fram« regelmæssigt op, saa man kunde se skibsbunden

over isen. Men bredt og stout som skibet er, hævede det

sig roligt, uden at man hørte en lyd indvendig. Selv

naar trykket var høiest, vækkede det ingen ombord ; det
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hændte ofte, at selv Sverdrup, der har en let søvn, vaag-

nede om morgenen uden at have en anelse om, hvad der

var sket om natten. Først naar han kom paa dækket og

saa over bolværket, opdagede han, hvor høit over isens

overflade skibet var hævet.

Denne rolige løftning skyldtes naturligvis »Frams«

konstruktion, hvilket ogsaa var grunden til, at skibet ikke

krængede, selv naar det var hævet høiest ; som en regel

laa det horisontalt. Undertiden krængede det et par gra-

der. Det høieste som »Fram« nogensinde krængede i

isen var otte grader.

Jeg har allerede omtalt temperaturen den første vinter.

Jeg skal her kun tilføie, at de to følgende vintre ombord

paa »Fram« ikke var koldere end den første. Det er vel-

bekjendt, at distrikterne syd for Lena-deltaet i Sibirien

danne en af kuldepolerne i den nordlige halvkugle. Vi

ventede derfor ikke at finde vintrene i den nordlio-e del af

det ukjendte Polhav, som vi vilde undersøge, koldere, end

vintrene paa den nordlige kyst af Sibirien. Det viste sig

ogsaa at være tilfældet. Naturligvis var temperaturen

temmelig lav i alle tre vintre ombord paa »Fram«, medens

vi to som var paa Franz Josefs Land havde en betydelig

mildere vinter; men saa havde vi til gjengjæld flere hef-

tige storme, hvorfor det indre polarbassin i regelen er fri-

taget. Sommerne i polarbassinet var ogsaa ret kolde ;

temperaturen var sædvanligt nærved frysepunktet og kun

sjeldent nogle faa grader over dette. Den høieste tem-

peratur var saavidt jeg husker 7 eller 8 grader over

frysepunktet. Der var kun et ringe nedfald af fugtighed

i de indre egne af polarbassinet, da den kolde luft fører

mesret liden fug^tio-hed med sio^. Hele vinteren oq; vaaren

havde vi derfor næsten altid klart veir ; ved enden paa
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sommeren clerimod kunde vi ofte se en betydelig mængde
taage ligge lavt paa isens overflade. Regn var naturligvis

en stor sjældenhed.

Under hele reisen saa vi hyppigt nordlys og næppe

en dag gik uden at det viste sig, for saa vidt som him-

melen tillod os at se det. Vi havde saaledes udmærket

leilighed til at studere dette vidunderlige fænomen, som
ofte var storslaaet og pragtfuldt og tændte hele himmelen

i brand. Nordlys af forskjellige farver viste sig ofte og

undertiden var farverne meget klare ; men vi hørte aldrig

nogen lyd fra det, heller aldrig var det lavt paa himmelen.

Atmosfærisk elektricitet var ogsaa gjenstand for vore

undersøgelser, og undertiden var elektriciteten ret stærk.

Resultatet af disse undersøgelser kan jeg dog ikke endnu

give. Paa hele reisen tog vi prøver paa luften i glasrør,

for at faa den analyseret, naar vi kom_ hjem.

Dybden vedblev at være omtrent den samme, som den

havde været paa den tidligere del af driften, førend jeg

forlod »Fram«, det vil sige mellem 1800 og 1900 favne,

men blev stadigt mindre efterhaanden som »Fram« kom
nærmere til Spitsbergen. Våndets temperatur vedblev

ogsaa at være næsten den samme. Men det varme vand-

lag underneden det kolde ferskere vand blevnoget dybere

mod vesten og jo nærmere de kom til Nord-Atlanterhavet

mellem Spitsbergen og Grønland.

Jeg har allerede omtalt, at sundhedstilstanden ombord

var usædvanlicr 2:od, 02: den vedblev at være det os^saa i

det sidste aar. De eneste sygdomstilfælde var et eller to

angreb af mavekatarrh, et kort angreb af rheumatisme og

to eller tre andre bagateller. Der var intet tegn paa

skjørbug paa hele reisen, og efter min mening kan denne

sygdora ikke opstaa, naar man ved udrustningen af en
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ekspedition drager omsorg for den rette proviantering ; det

er derfor en sygdom, som for fremtiden burde være ban-

l37St fra arktiske ekspeditioner, en sygdom som hidtil har

krævet det største antal af offre ved polarforskning.

I juni og juli af sommeren, 1896, begyndte ekspediticnen

at faa nogen udsigt til at trænge sin vei mod syd med

»Fram«. Det var et besværlio-t arbeide i de store masser

af pakis. Den eneste udvei var at sprænge isen med

skydebomuld og krudt. Skydebomulden syntes at have

den største virkning; dog kunde ladninger af henad 50

kg. krudt ogsaa have udmærket virkning, naar man kunde

finde det rette sted at anvende det paa.

Under disse sprængninger fandt et uheld sted, som nær

kunde have haft alvorlige følger. Sverdrup og en med-

hjælper havde faaet lagt en krudtrende i isen og sat ild

paa lunten, da pludseligt flaket, hvorpaa de stod, brast, og

de faldt i sjøen nærved den brændende lunte og krudtet.

Det var ingenlunde en behagelig stilling, og de gjorde

de mest fortvilede anstrængelser for at komme op paa

isen igjen og ud af skudvidde, førend ladningen eksplo-

derede ; men kanten af isen var høi, og det var først efter

to eller tre forgjæves forsøg, at det lykkedes dem at komme
op paa isen og i sikkerhed. Ladningen eksploderede

kort efter.

Det lykkedes dem endelig efter flere dages besværligt

arbeide med issprængning at sætte »Fram« fri, og den 19

juli begyndte de for alvor at tvinge skibet mod syd

gjennem den tætte pakis. Isen var forfærdelig i udstræk-

ning; nogle af fiakene var saa store, at man ikke engang

med kikkerten kunde se enden paa dem. Ingen aaben

sjø var synlig, og det syntes næsten et haabløst arbeide.

Men det er en god ting ikke at have en retrætelinie, med

T
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andre ord, ikke at have andet valg end at gaa fremad.

Saa fremad gik de, og de havde et udmærket skib, som

gjorde det umulige muligt. Ved damp og varpen tvang

de sig frem, stykke for stykke, gjennem is, som vilde have

bragt andre til fortvilelse, og naar de ikke kunde trænge

sig videre frem, gjorde de en vei ved sprængninger.

I omtrent en maaned blev det ved med dette arbeide,

og i den tid brød de sig vei igjennem 150 mile is— is, der

vistnok var frygteligere, end noget andet skib nogensinde

har vovet at trodse, og den 13 august, samme dag, da

Johansen og jeg ankom til Vardø, var de ude af isen i

aaben sjø.

Da de kom ud af isen var det taaget, men snart klarede

det op, og de saa et lidet skib nær ved sig. Det var

»Søstrene«, en skonnert fra Tromsø. De hilste »Fram«

med hurraraab, og kaptein Bottolfsen kom ombord. Det

første spørgsmaal, der blev gjort ham, var om Nansen og

Johansen var kommet hjem til Norge. Svaret var nei,

og det virkede som en ubehagelig dæmper paa glæden

over at være kommet ud af isen. De fleste af folkene

paa »Fram« opgav haabet, om nogensinde mere at se os

igjen. Da der kunde være noget haab om, at folk paa

Spitsbergen havde nyere etterretninger, seilede de først

derhen for at se Andrée, som, Bottolfsen sagde, skulde

være der paa den tid. Men de hørte intet godt nyt der,

og bekyrn ringen for os— deres to kammerater— blev alvor-

ligere. Kaptein Sverdrup var kanske den eneste mand

ombord, som endnu troede, at vi var ilive ; han troede, at vi

var ankommet saa sent sidste høst til Franz Josefs Land,

at vi var nødt til at overvintre der med Jacksons ekspedi-

tion, og alle ombord var enige om at ville gaa til Franz

Josefs Land for at søge efter os. »Fram« var jo ogsaa
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fulclstændig udrustet til straks at begynde en ny Polar-

reise, skulde det være nødvendigt. Imidlertid bestemte

de sig til først at gaa hjem til Norge for at faa vished i

sagen og se, om der ikke skulde være nyere efterretninger

om os.

Natten til den 20 august kastede »Fram« anker i en

»FRAM« I KRISTIANI/

liden havn, Skjærvø i Finmarken. Sverdrup roede straks

iland for at afsende telegrammer. Efter forgjæves at

have banket paa alle dørene til telegrafkontoret, saa han

et hoved stikke ud af et vindu og en vred stemme skreg

ud: »Det er dog; for 2:alt, at man ikke kan faa nattero.

Hvad vil de 02; hvem er de ?«

Mit navn er Sverdrup, og jeg er kaptein paa »F'ram«,

lød det rolige svar. Da sadlede telegrafisten om. Jeg

skal komme ned om et øieblik. Sverdrup gik omkring

huset til indsfano-en o^^ fandt der til sin forb-avselse man-00 o
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den fra vinduet fuldstændig paaklædt. Han har aldrig

set noget menneske komme saa hurtigt i klæderne; og

hans forbavselse var ikke mindre, da telegrafisten sagde

:

» Nansen og Johansen er kommet tilbage«.

Sverdrup tog næppe tid til at svare ; han styrtede ned

til kysten og raabte det glade budskab ud til sine kamme-
rater, som faldt hinanden om halsen, overvældede^ af

glæden. Etterretningen sendtes straks over sjøen til

»Fram«,som saluterede med to skud, hvis ekko slog til-

bage fra klipperne i den stille sommernat og forkyndte,

at den norske polar ekspedition var vendt tilbage til sit

hjemland.

NANSENS MODTAGELSE I KRISTIANIA

Der var, saasnart budskabet om Nansens og »Frams«

hjemkomst gik ud over verden, i Kristiania blevet nedsat

komiteer til at foranstalte store festligheder, og der var

arbeidet med febrilsk iver for at skaffe alt færdigt i rette

tid. Fristen var jo kun temmelig knap ; men den viste

sig at være lang nok ; thi ingen sparede sig nogen møie,

alle tog fat med, og der var hundreder af hænder parat,

hvor der kun var brug og plads for to.

Onsdagen, den 9 september, laa da Norges hovedstad

i sit pragtfuldeste smykke. Overalt saa man ilag; paa

den strækning, festtoget skulde tilbagelægge, desuden

grønne guirlander og skjolde med polarfarernes navne i

sølv paa blaa grund eller Nansens forbogstav i guid paa

de norske farver. Udenfor universitetet var der opstillet

blomsterdekorationer og løvbaldakiner ; men det origina-

leste arrangement var dog den store triumfbue, hvis flader

dækkedes af en enestaaende slags grupper, et par hun-
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drede unge norske mænd og kvinder i hvide sports-

dragter.

Selvfølgelig var der festfeber over byen fra den tidlige

morgenstund ; ved middagstid lukkedes alle butiker og

kontorer, og uoverskuelige menneskeskarer bølgede gjen-

nem gaderne i det prægtige veir.

Selve festlighederne begyndte allerede ude paa Kristi-

ania-fjord. Her seilede en kolossal damperflaade, bestaa-

ende af ca. 100 flagsmykkede større og mindre skibe om
morgenen ud for at modtage »Fram« og eskortere det

tapre fartoi ind til staden. Imedens dette storartede

skuespil foregik paa havet, var hver udsigtsplads inde i

og om byen bleven besat af publikum ; man saa hoved

ved hoved, og Tordenskjoldspladsen, der er den største

i Kristiania og ligger nede ved havnen var sort af menne-

sker.

Da den store flaade af dampere mødte »Fram«, som

eskorteredes af otte marinefartøier, brød der tordnende

hurra og salutsalver løs fra skibene og inde fra land. Og
som en majestæt i fillet dragt gled »Fram«, der i disse

festlige omgivelser tog sig saa ubetydelig ud med sit af

isen ilde tilredte skrog, frem mellem flaadens to kolonner,

hen foran havnen.

Kl. 2\ melder Akershus' kanoner, at hele flotillen er

under opseiling, og der kommer bevægelse i menneske-

havet inde paa land. Fra »Fram« fører en baad, roet af

ganske unge norske sjømænd, Nansen og hans folk ind

til havnen, medens tilskuerne bryder ud i jublende hurra-

raab og vinker med lommetørklæderne. Man ser alle-

rede dagens helt i den berømte blaa jakke. Ved den paa

bryggen reiste modtagelses-pavillon er der opstillet et

stort sangerkor, og det istemmer nu koralen »Vor Gud
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han er saa fast en Borg,« der gjør en gribende virkning i

dette store øieblik.

Medens »Ja, vi elsker dette landet« afsynges af alle de

tilstedeværende, gaaer Nansen og sine kammerater op fra

baaden til teltet, hvor det første ubeskrivelige gjensyn

med slegt og nærmeste venner finder sted. Saa følger

den officielte modtagelse, ved hvilken formanden for Kris-

tianias borgerrepræsentation, grosserer Sunde, holder vel-

komsttalen ; derefter drønende hurraer fra tusinder af

struber. Da tager Nansen ordet og udtaler med hoi røst:

»Norske forsamling! Det er et vanskeligt hverv at

tolke de følelser, som besjæler mine kammerater og mig.

Jeg mindes vel den dag vi drog hjemmefra. Fjorden laa

regnveirstung. Tungt var det at tåge afsked tungt var

ansvaret. Vi følte det, at Norges unge lykke var ombord,

følte, at hvis vi sveg, da sveg vi landet. Men jeg var vis

paa, at mine mænd vilde gjøre sin pligt til sidste blods-

draabe. Jeg siger, at stoltere følge, end jeg havde, er

aldrig draget mod Nord.— Tak af inderste hjerte for vel-

komsthilsenen, en hilsen, som næppe er bleven andre

Nordmænd tildel. Tak til Kristiania. Vi gjorde kun vor

pligt, derfor er velkomsten os tidobbelt kjær. Leve

hovedstaden! Gid den ofte maa udsende et følge som det,

den gav mig !«

Da jubelen efter disse ord er forstummet kjører nord-

polsfarerne bort, i første vogn Nansen med »Frams«

fører, kaptein Sverdrup. Triumftoget gaaer op gjennem

byen under ustandselige ovationer, gjennem æreporten

med sin menneskedekoration, hen foran universitetet,

hvor studenterne har tåget opstilling, hvor rektor, prof.

Schiøtz, paa videnskabernes vegne byder Nansen velkom-

men og hvor »heltene fråde øde ismarker« laurbærkrones.
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Togets maal er slottet, i hvilket Nansen og sine mænd

begiver sig ind, medens uoverskuelige menneskemængder

samler sig udenfor det og under hurraraab forlanger at se

Nansen, saa at han maa ud paa balkonen gang efter gang

for at takke. Ved det derpaa følgende galataffel, til

hvilket ca. 100 personer var indbudt bar Nansen St.

Olafsordenens storkors, som kong Oscar ved modtagelsen

paa slottet havde skjænket ham, Sverdrup kommandør-

korset, de i ekspeditionen deltagende videnskabsmænd

ridderkorset og resten den nyindstiftede » Fram «-medalje

i sølv. Den eneste tale var den, som kongen holdt. Den

lød saaledes

:

» Denne dag er i sandhed en sjælden mærkedag. Nan-

sen er nu som opdager, den seirende bærer af et kultur-

arbeide af betydning, som hele verden hilser med aner-

kjendelse og beundring, og hans landsmænd med stolthed,

glæde og begeistring,, saa meget mere, som denne stor-

daad udelukkende er udført af norske. Da »Fram« reiste

ud fulgtes den med haab, ængstelse og tvil, men tanke-

klarhed, fremsyn og behjertet mod har betrygget vørt

haab. Colin Archers »Fram«, med Sverdrup ved roret

og Nansen paa kommandobroen og dertil en flok

behjertede mænd overvandt de mange vanskeligheder.

»Fram« naaede høiere op end noget skib før den, og end

længere gik den uforfærdede fører hen imod polen med
en eneste følgesvend, trodsende farer, ved hvilke tan-

ken næsten gyser, men som vækker udelt beundring.

Et mildt, almægtigt forsyn holdt sin beskyttende haand

over vøre landsmænd og gav dem held til at vende til-

bage.

»Men heldet maa man ikke give større plads, end der

tilkommer det. Held stiller sig gjerne ved siden af klog-
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skab og behjertet mod. Derfor maa vi hellere dvæle ved

den forunderlige sikkerhed i beregningerne. Et dobbelt

glædesraab gav gjenlyd i Norges fjelde. »Frams« færd

langs hele kysten blev et ligesaa enestaaende som beret-

tiget triumftog, der idag er fuldendt. Den vender tilbage

med alle mand, ubeskadiget, med langt fra udtømte for-

raad, alt talende beviser paa den storartede omtanke, der

har gjort polarfærdens lykke og fremgang.

»Og nu staaer I her i rigets kongeborg, og Norges

konge føler det som en hellig pligt, men ogsaa som sin

ubestridelige ret at tolke sit norske folks følelser i denne

stund. Modtag altsaaved mig det ganske folks inderlige,

varme tak for, hvad I har gjort, for den glæde, I har

beredt norske hjerter, for den ære og glans, I har spredt

over fædrelandet. Denne tak vil ikke bortdø med timens

og begeistringens høie tonebølger. Den vil overleve os,

der her er nærværende, den vil vedvare gjennem efter-

slæo-ten aarhundrede efter aarhundrede saalæns;e Dovre

staar. Med tre gange tre hurra hilses Fridtjof Nansen

og hans mænd !«

Da Nansen kl. 9 forlod hoffet for at kjøre til sit hjem,

var byen illimuneret med baal og fakler, og hele stadens

befolkning var som greben af festrus. Ved de steder,

hvor ekspeditionens medlemmer bor, var der sort af

mennesker, i alle offentlige lokaler taler, sange og jubel-

raab, og det blev sent, inden Kristiania kom i seng den

nat. Næste dag var byen igjen paa færde, parat til nye

ovationer. Om formiddagen defilerede et stort børnetog,

hele skoleungdommen, ca. 20,000 børn i fineste puds og

med flag i hænderne, forbi Nansen og hans mænd, der

sad under æreporten, og efterhaanden ligefrem begravedes

under de masser af blomster, børnene tilkastede dem.
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Den store festbanket, byen Kristiania samme dag gav

for de hjemvendte, talte omtrent 500 deltagere. Festtalen

holdtes af professor Mohn. Den næste dag var der fest-

forestilling i Kristiania-theater, der var dekoreret med
gran, flag og skjolde, og som var fuldt besat af et gala-

klædt repræsentativt publikum. Da Nansen kjørte bort,

ledsagedes han af et fakkeltog af studenter, medens den

tætpakkede menneskestimmel jublede langs gaderne, hvor

optoget kom frem. Aftenen sluttede med en fest i studen--

tersamfundet,

Ovationerne afsluttedes med den store folkefest paa

fæstningspladsen ved Kristiania og i hvilken ca. 30,000

mennesker deltog. Der taltes fra to tribuner, og særlig

Bjørnstjerne Bjørnsons beaandede ord vakte stormende

bifald. At Nansen blev feiret paa alle maader siger sig

selv, og jublen vilde næsten ikke høre op, da han havde

talt til tak. I uafbrudt række fulgte sange og hurraraab,

og hvert enkelt af ekspeditionens medlemmer maatte frem

at vise sig for folket og modtage dets hyldest. Da det

blev kveld, dansedes der paa otte store estrader ; der

tændtes illumination, og der afbrændtes et stort fyrvær-

keri.

Og dermed endte den enestaaende festuge i Kristiania,

dage, i hvilke et helt folk, der ellers splittes af mangt og

meget, har samlet sig uden ringeste mislyd for at berede

en af sine bedste sønner en konsfelio^ modtao^else. Det

var en velkomsthilsen, i hvilken hele nationen nedlagde

sit hjertes bedste, varmeste, oprigtigste følelser.



PEARYS REISE

OVER NORD-GRONLAND
1892

LØITNANT ROBERT E. PEARY, U. S. N.

UDDRAG AF EIVIND ASTRUPS SKILDRING AF DE TO
ARKTISKE EKSPEDITIONERS HISTORIE OG AF
DEN RAPPORT, SOM HAN EFTER SIN HJEM-

KOMST FORELAGDE DET NORSKE
GEOGRAFISKE SELSKAB



LøiTNANT Pearys plan for denne ekspedition var i

kortbed følgende : »Med et selskab paa 5 eller 6 medlem-

mer vil jeg lade mig sætte iland ved Whale Sundet paa

Grønlands vestkyst paa ^']'' 35' nordi, bredde i juni eller

juli maaned. Resten af sommeren samt høsten vil vi

tilbringe med at opføre en hytte for overvintringen, lægge

op en rigelig forsyning af kjød for brug under opholdet

der, samle, gjøre videnskabelige undersøgelser, gjøre udflug-

ter til indlandsisen og, hvis aarstiden er gunstig, oprette et

forsyningsdepot nær Humboltbræens sydlige hjørne. I

løbet af vinteren vil vi gjøre istand kjælker, ski, klæder og

reiseudrustning, samt øve os i at gaa paa ski og kanadiske

snesko. Til vaaren vil 4 eller 5 af selskabet drage afsted

over indlandsisen til Humboltbræen, medens en eller to

vil blive igjen for at tåge vare paa huset. Hvis der gjøres

god fremgang, vil vi fortsætte fra Humboltbræen til bunden

af Petermannfjorden. Her vil to eller tre af selskabet

draore videre, medens de andre vender tilbas^e til Whale

Sundet kun med den nødvendige proviant for hjemturen.

De, som drager videre, vil fortsætte til Sherard Osborn

fjord, gaa videre til bunden af De Long fjord og saa

fortsætte derfra til Grønlands nordligste punkt. Naar

dette punkt er naaet og dets geografiske beliggenhed

bestemt, vil man gaa den samme vei tilbage til Whale

Sundet, og derefter vil ekspeditionen benytte første lei-

lighed til at vende hjem til Amerika.

«

Dette var altsaa Pearys plan, og som den blev lagt,

blev den ogsaa i det væsentligste gjennemført.





KAPITEL XVIII

VINTERKVARTER OG FORBEREDELSER

Eivind Astrup, forfatteren af den følgende beretning,

var en ung nordmand, som ledsagede løitnant Peary paa

sin farlige reise over indlandsisen og til det nordligste

punkt paa Grønland. Beretningen er i korthed som følger.

Antallet af ekspeditionens medlemmer var fem. For-

uden løitnant Peary bestod de af lægen, dr. Cook, en

meget aktiv og energisk mand paa henimod de 30, der

særlig som ekspeditionens ethnologindlagde sig betydelige

fortjenester under vørt ophold blandt de indfødte. Videre

Mr. Gibson, der som fremragende sportsmand og især som

dygtig Jæger var vørt lille selskab til uberegnelig nytte,

samt endvidere mineralogen. Mr. Verhoeff, der blandt

andet havde bidraget 2000 dollars til dækkelse af ekspedi-

tionens udgifter. Den sidstnævnte kom, som vi skal se,

desværre aldrig mere til at sætte føden tilbage i sit fædre-

land. Selv var jeg den yngste af selskabet, idet jeg ved

ekspeditionens afreise endnu ikke havde fyldt mit 20de

aar. Selvfølgelig var vi alle frivillige uden nogensomhelst

pekuniær godtgjørelse for vor deltagelse i ekspeditionen.

Som ekspeditionens kok medfulgte negeren Matt, der i

flere aar havde været Pearys tjener og nu i tillid og

trofasthed til sin herre ikke betænkte sig paa at følge ham
til de arktiske egne. Endvidere ledsagedes vørt lille sel-

skab af en kvinde, nemlig Pearys hustru, hvad der i

Amerika ikke mindst bidrog til at gjøre den hele ekspedi-

tion til et sensationelt føretas^ende.



VINTERKVARTER OG FORBEREDELSER Z^^Z

Den 6 juni 1891 forlod ekspeditionen New York i sæl-

fangeren »Kite«. Foruden ekspeditionens medlemmer

medfulgte endel videnskabsmænd fra Philadelphia for at

gjøre iagttagelser og indsamlinger under reisen, dog alene

i den hensigt, at medfølge skibet tilbage efter at have sat

vort lille selskab iland.

Efter en lang og tildels kjedelig reise langs Nord-Ameri-

kas og Newfoundlands kyster og over Davis-strædet fik

vi endelig den 23 juni øie paa det land, hvortil al vor higen

og længsel stod.

Paa veien opover langs Grønlands vestkyst anløb vi et

par af de danske kolonier, nemlig Godhavn og Upernavik,
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hvor vi i den korte tid, vi opholdt os der, blev overmaade

venli^t oe oriæstfrit behandlede af de derværende danske

embedsmænd.

Den 2 juli stoppedes vi af pakisen i Melville-bugten,

hvorefter vi i tre uger var indestængte i isen og herunder

kun gjorde yderst ringe fremgang. Dagene faldt os i

denne tid temmelig lange, idet vi alle var utaalmodige efter

at naavort bestemmelsessted, det til vinterkvarter udseede

punkt i Inglefield Gulf. Vor hovedbeskjæftigelse var at

skyde sæl og søfugl samt at spise. — Den ii juli hændte

det uheld, at løitnant Peary brak sit ene ben, idet det

rammedes af en under rattet anbragt kort jernrorpinde,

der gjorde et voldsomt slag til siden, just som skibet gik

akterover, 02: roret derunder kom i kollision med et stort

isflag. Mr. Peary fandt sig imidlertid rolig i sin skjæbne.

I fire uger maatte han holde sengen, men sikker paa sig

selv 02: sin sas: betraktede han det hele uheld med den

største sindsro.

Den 16 juli skjød vi vor første bjørn og observerede i de

følgende dage flere uden dog at komme dem paa skudhold.

Den 22 juli, ret i øst for Cape York, blev vi endelig

igjen fri for pakisen, og dagen efter saa vi i det fjerne de

golde kyster, der for den kommende vinter skulde omgive

vort nye hjem.

Det sted, løitnant Peary havde bestemt til vinterkvarter,

var beliggende paa den søndre side af MacCormick-bug-

ten og nogle minutter søndenfor den 78de breddegrad.

Did naaede vi tidlig om morgenen den 24 juli. Dagen

benyttede vi til at opsøge den mest passende plads for

bygningen af vort hus. Udpaa aftenen havde vi endelig

truffet vort valg, en liden tør plads lige ved stranden, med

en bæk fossende ned ved siden af. I den uge, som nu
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fulgte, bragte skibets besætning al vor proviant og øvrige

udrustning iland, medens vi straks begyndte opførelsen af

vort hus, hvortil de fornødne træmaterialier medhavdes

ombord. Det fik en længde af 22 og en bredde af 12 fod,

samt deltes i et større og et mindre rum. Vsi^'g^ og tag

bestod af en i-toms bordklædning, paa ydersiden trukket

med tjærepap. En fod indenfor var anbragt en anden

klædning af almindelig pap, paa indersiden tapetseret med
tykke uldtæpper. Rundt huset hyggede vi en 3 fod hoi

stenmur, og ovenpaa denne anbragte vi saa de talrige kas-

ser og tønder, i hvilke vor proviant opbevaredes. Fra

tåget rundt volden blev der udpaa høsten strukket seildug,

og der opstod saaledes en lukket svalegang rundt den

hele bygning, der i den strenge kulde senere paa vinteren

bidrog meget til at gjøre husets indre lunt og varmt.

Den 30 juli forlod skibet os, efterat Peary med sit

brukne ben kort tid i forveien var ilandbragt paa en for

anledningen konstrueret bærestol. Huset var da paa det

nærmeste under tag. Det var ingenlunde med vemodige

blikke, vi saa denne sidste forbindelse med den civiliserede

verden lidt efter lidt forsvinde i det fjerne. Nu var vi

alene og kunde i ro tåge fat paa det arbeide, der laa foran

os og til hvilket vi havde viet os i det kommende aar.

Saasnart vort hus var nogenlunde fuldført, tog vi straks

fat paa de mange andre ting, som skulde gjøres, før vin-

teren satte ind. Blandt disse var først og fremst at faa

fat paa nogle af de paa North Humberland-øen bosiddende

eskimoer for at faa dem overtalt til at slaa sig ned i nær-

heden af vort hus, da det i løbet af vinteren kunde være os

til megen nytte, specielt under syningen af vøre skindklæ-

der. Den 12 august satte derfor 4 af os ud paa en baad-

ekspedition til nævnte 0, hvor det ogsaa lykkedes os at
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finde endel eskimoer. Det første møde med dem var

ganske eiendommeligt, idet vi jo ikke forstod et ord af

deres sprog. Omsider lykkedes det os dog ved tegn og

underlige fagter at gjøre dem vort ærinde forstaaeligt.

En familie bestaaende af mand, kone og 2 børn erklærede

sig øieblikkelig villig til at følge med os i vor baad og

PAKIS, MELVILLE-BUGTEN

saasnart vi vel havde faaet dem ombord, satte vi straks

kursen hjemover, hvor vi ankom den i8de i samme

maaned. Sommeren var nu langt fremskreden, og resten

af sæsonen tilbragtes derfor, foruden med et par kortere

rekognoseringsture paa indlandsisen, hovedsagelig med

jagt efter rensdyr, da vi baade trængte kjød for vort

proviantforraad og skind til vore klæder. Disse jagtud-

flugter foretoges i regelen gjerne ind til bunden af Mac-

Cormick-bugten, og sjelden kom vi hjem uden bytte. lalt
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nedlagde vi 34 rensdyr den høst, men saa kom mørket og

afbrød os. Den 26 oktober forlod nemlig solen os for

ikke igjen at vende tilbage paa næsten 4 maaneder, og i

over halvparten af denne tid var der saagodtsom ingen

forskjel i lyset mellem nat og dag. Hvad vi gjorde, og

hvordan vi befandt os i denne lange mørketid, vil jeg i

det følgende forsøge at give en ide om.— Som før omtalt

var vor hytte lun og koselig, og endskjønt pladsen var

lidt knap, befandt vi os dog alle vel der. Vi spiste ialt 3

maal tider om dagen, hvoraf det sids te var vort hoved-

maaltid. Dette bestod foruden af rensdyrsteg af flere sor-

ter grønsager, hvoraf vi medhavde en stor forsyning i her-

metiske bokse. Dagen tilbragte vi med et eller andet

slags haandværkerarbeide, da der jo var meget, som skulde

gjøres paa vor udrustning til den store slædefærd den føl-

gende vaar. Selv var jeg mest snedker og lavede slæder

og ski, medens af de øvrige løitnant Peary fortrinsvis

udmærkede sig i den høiere tilskjærerkunst, idet de fleste

af vore skindklæder forfærdigedes efter hans mønster. Dr.

Cook befattede sig paa en anerkjendelsesværdig maade

som garver, samtidig som Mr. Gibson drev en særdeles

udstrakt skomagervirksomhed. I disse forskjellige prak-

tiske gjøremaal opnaaede vi efterhaanden en saadan fær-

dighed, at vi mangen en gang spøgende udtalte vore

gjensidige tvil om, at den ene eller anden af os virkelig

nogensinde havde bestilt andet i sit tidligere liv end at

garve, sy begsøm, høvle eller lave mønstre til de af os

benyttede usædvanlige former af menneskelig beklædning.

Om lørdagen begyndte vi gjerne dagen med at feie

husets lange kakkelovnsrør, hvilket var et saa vanske-

ligt arbeide, at alle ekspeditionens mandlige medlemmer

maatte deltage, og naar vi endelig var færdige hermed,
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kunde vi med lethed have forestillet os, at vi befandt os i

en negerkoloni i det mørke fastland, at dømme efter

ansigtsfarven. Men saa havde vi jo rigtignok hver lørdag

aften et varmt karbad i en gammel parafintønde. Badet

toges efter ønske med eller uden betjening, mest dog det

første, idet vi da havde to eller tre velvillige eskimoer til

at skrubbe os ind med sæbe og skurebørste. Om søn-

dagen gik vi derefter omkring i vore mere eller mindre

aflagte civiliserede klædningsstykker og var efter omstæn-

dighederne særdeles fine ; men mandag morgen satte vi

atter klogeligen alle forfængelighedshensyn til side og

krøb noksaa fornøiede ind i vore skindpelse igjen. Disse

var forfærdigede af rensdyrskind, der i forhold til sin

vægt yder den bedste beskyttelse mod kulden. De var

syede af eskimokvinder i løbet af høsten, efterat skindet

først var tilberedt paa den enkle, men noget besværlige

grønlandske maade, som simpelthen bestaar i at brække

fibrene ved tygning af de i forveien tørrede skind.— Da
skindklæder saavelsom andre klæder slides, og specielt

for benklædernes vedkommende slides mer paa enkelte

steder end paa andre, fik vi alle henimod vinterens slut-

ning et temmelig gorillamæssigt udseende. Dette havde

dog vor værdige doktor forstaaet at raade bod paa, idet

han paa det mest udsatte sted havde anbragt en vældig

lap af isbjørneskind, der med den lange, hvide nedhæn-

gende rag gav ham et fra næsten alle sider morsomt

udseende.

En stor del af vor fritid om vinteren tilbragte vi med
læsning, dels af aarsgamle aviser og tidsskrifter, dels og-

saa af videnskabelige værker samt arktisk reiseliteratur,

hvoraf vi medbragte en rigelig forsyning. Aftenen til-

bragtes dog gjerne med at pludre med eskimoeraecog ,ior-



3IO OVER NORD-GRØNLAND

tælle dem om de fjerne lande i syd, hvortil de i timevis

kunde 13'tte med begjærlighed. Men naar vi spurgte

dem, om de ikke vilde være med os nedover paa skibet,

naar det engang kom og hentede os, saa svaredede alvor-

lig, at deres eget land af klipper og is vilde de aldrig i

evighed forlade. Ofte sang og dansede de ogsaa for os,

det vil sige en mand eller kvinde gik frem paa gulvet efter

tur og gjorde de mest afskyelige grimaser og fagter, idet

den agerende herunder foredrog mere eller mindre impro-

viserede viser af et meget mystisk og uforstaaeligt ind-

hold, akkompagneret af de taktfaste slag paa en tromme

af tarmskind. Rundt om i rine; stod da de øvriw eski-

moer og morede sig i skjon forening med ekspeditionens

medlemmer, niedens negeren sad i baggrunden paa kan-

ten af sin koie og spillede salmemelodier paa en falsk har-

monika som en slags protest mod alt dette hedenskab.

Næsten daglig modtog vi i vintermaanederne nye eski-

mobesøg, og især kom de gjerne i flokke, hver gang vi

havde fuldmaane. Kogle af dem hyggede ved saadanne

anledninger straks efter ankomsten sine karakteristiske,

kuppelformede snehytter, hvor de indlogerede sig, me-

dens de, der kun agtede at forblive hos os i kortere tid, i

almindelighed blev tilladte at sove paa gulvet i vort hus,

hvor de ofte laa stuvede i tætte rader. At dette, især i

begyndelsen, ikke var af den behageligste virkning paa

vore forfinede næser, kan man let tænke sig ; men saa

stor er vanens magt, at den atmosphære, som det i først-

ningen næsten var os en umulighed at indaande, efter-

haanden forekom os ganske dagligdags, ja eksellent. Ved
denne intime omgang med de indfødte lærte vi dem snart

selv at kjende og fik lidt efter lidt en ganske god øvelse i

deres vanskelige sprog.
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Julen var naturligvis en festtid ligesaavel for os som

for folk herhjemme, om vi end ingen kanefarter og baller

kunde holde. Selve juleaften havde vi en større middag.

V^ed 6-tiden gik vi tilbords med hoitidelige ansigter og

iførte vore allerbedste klædebon, der for de flestes ved-

kommende bestod af en høist komisk sammensætning af

moderne og improviserede plag. I udmærket feststem-

ning tog vi fat paa de fremsatte retter, og først da evnen til

at fortsætte denne behagelige beskjæftigelse var ophørt at

være tilstede, kunde vi bekvemme os til at hæve det hyg-

gelige taffel. Vi gav da plads for vore venner eskimoerne,

af hvilke vi havde nogle paa besøg i den tid, og disse blev

nu beværtede paa civiliseret vis. Ukjendte som de var

med brugen af kniv og gaffel, tog de sig yderst løierlige

ud, som de sad der og puttede maden i munden med den

største forsigtighed af frygt for at stikke sig i kinden med

gaffelen. Selv syntes de m.ærkelig nok at more sig om
muligt endnu bedre end os.— Senere paa aftenen puttede

nogle af ekspeditionens medlemmer ubemærket julemas-

ker paa, og jeg glemmer aldrig den scene, som nu fulgte.

Kjærringer og unger hylte af frygt, og alle, selv de mo-

digste af mændene,forsvandt med en forbausende hurtighed

ud gjennem stuedøren. Dette var enden paa vor juleaften,

og først langt ud paa næste dags formiddag lod de gode

folk sig bevæge til igjen at komme indenfor vort hus.

Vi forklarede dem maskernes hemmelighed, og da de

først var kommen paa det rene med sammenhængen,

kunde de ikke noksom udtale sin beundring og glæde

over dette sindrige legetøi.

Mellem jul og nytaar havde vi vedholdende snestorme

med betydelig nedbør. Saavidt jeg i øieblikket erindrer,

var den samlede snemængde i vinterens løb betydelig over
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I meter. — Med hensyn til nordlys, saa observerede vi i

vinterens lab ikke mange af dem og kun enkelte af speciel

styrke og klarhed. Derimod havde vi en anden trøst i

den lange vinternat, og det var maanen,som naar den kom
forblev uafbrudt paa himmelen i en 6— 7 dage og herun-

der spredte en slig pragt over de øde ismarker, at man
med lethed kunde indbilde sig at være i eventyrenes land,

hvor alt er gjort af det skinnende sølv.

Ild i januar begyndte vi at se en lysning mod syd, og

ikke længe efter sporede vi en kort dag. Den 13 februar

hilsede vi solens tilbagekomst efter et fravær af iio dage,

og den mørke vinternat var tilende. Den havde forløbet

over forventning hurtig og behagelig. Paa mig havde den

ialfald ingen anden virkning, end at den ved sit kolde

uhyggelige mørke kun forhøiede følelsen af hygge og

velvære, hvergang jeg befandt mig godt og vel inden døre.

Efter solens tilbagekomst blev luften mildere dag for dag.

Hele februar maaned som ogsaa januar var forresten en

meget kold periode med temperaturen regelmæssig om-

kring -^ 40° Celsius. Den laveste temperatur, vi i løbet

af vinteren havde, var -^ 47|° Celsius. I midten af fe-

bruar oplevede vi en i meteorologisk henseende meget

interessant veirfo rand ring, idet nemlig temperaturen ved

vørt vinterkvarter med sydøstlig storm pludselig gik op

til + 5^ med øsende regnveir ; og dette var mellem den

77de og 7Sdc breddegrad og midt i aarets koldeste

maaned. Et par dage efter havde vi igjen den samme

lave temperatur som tidligere. Marts og april var travle

maaneder for os, og arbeidet paa vor udrustning gik nu

raskt fremad. Desuden foretog vi i disse maaneder flere

jagtture og udflugter i landmaalingsøiemed. Saaledes

foretog Peary en 7 dages slædereise rundt Inglefield Gulf,
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hvorunder han blandt andet opdagede flere isbræer af

betydelige dimensioner. I slutten af maaneden lagdes

den sidste haand paa vor udrustning for reisen paa ind-

landsisen. Lifjeledes tiltuskede vi os af eskimoerne 20 af

deres stærkeste hunde til brug som trækdyr. Af vore

udrustninsrso^jenstande til den forestaaende reise kan for-

PEARYS HUS OG TELT, MAC CORMICK-BUGTEN

uden ski, kjælker og kanadiske snesko ogsaa nævnes vore

soveposer, som var gjorte af rensdyrskind. De var for-

øvrigt af ringe betydning for os, da vi snart fandt, at vore

dragter alene var tilstrækkelig varme til at sove i, og po-

serne blev derfor snart efterladte underveis. Noget telt

bragte vi ikke med paa grund af den dermed forbundne

vægt ; naar vi skulde sove, lagde vi os altsaa kun ned paa

sneen i læ af en slæde, medens vi i storm krøb under et
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olieklæde. Vor kogning udførte vi paa en spirituslampe.

Pemmican, d. e. tørret og malet kjød, blandet med talg,

var under hele reisen vor hovednæringsartikel. Desuden

havde vi beskøiter, lidt harskt smør samt Knors ertemel.

Omsider begyndte alting at komme lorden for vor

afreise, og i løbet af april kunde vi endelig begynde at

transportere al den proviant og udrustning, vi trængte

under reisen, fra vort vinterkvarter ind til bunden af Mac-

Cormick-bugten, en strækning af noget over 20 km. Da
endelig de forskjellige artikler var samlede inde ved bun-

den af bugten, stod endnu tilbage at flytte det hele op til

indlandsisen, hvis nærmeste punkt paa dette sted befandt

sis: i en høide af omkrinp" 600 meter over havet oe i en

afstand fra kysten af henved 4 km.

Vi blev under dette arbeide overfaldet af en rasende

snestorm, der vårede i 36 timer. Vi hyggede en snehytte,

hvori vi tog tilflugt. Da stormen ophørte, krøb vi ud og

da mødte der os et trist syn. Vore slæder var næsten be-

gravede under de mægtige, haarde snefaner. Et par større

blikkasser, der indeholdt beskjøiter, var forsvundne, idet

de af vinden var blevne feiede ud for den steile skraaning

og ned i en dyb, utilgjængelig bræsænkning. Et halvt

snes af vore hunde havde, rastløse som disse dyr altid er

under snestorm, gnavet af sine seletøier eller trækremme

og derved kommet løs, medens tre af de øvrige var

stærkt angrebne af en vandskræklignende sygdom (esk.

pøblakto) og nu allerede var døende. Dette saa selv-

følgelig høist betænkelig ud for os, da vi jo maatte være

forberedte paa, at da ogsaa de øvrige kunde blive an-

grebne. I saa tilfælde skulde vor reise neppe have faaet

den længde, den i virkeligheden fik. Sultne som de

løse hunde naturligvis var blevne i den lange fastetid.
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havde de fortæret alt spiseligt, derendnu ikke var begravet

under sneen. Heldigvis var dog dette en ubetydelighed,

da al vor proviant var pakket i hermetiske og for hunde-

tænder temmelig uangribelige blikkasser. Men indfang-

ningen af de løse dyr, af hvilke de fleste endnu langtfra

havde vænnet sig til sine nye herrer, var forbundet med

ISFJELD VED KAP CLEVELAND, MAC CORM ICK-i;UGTEN

vanskeligheder og taalmodighedsprøvelser, der bragte vort

ellers saa freidige mod til at synke temmelig langt ned

imod nulpunktet.

Vor sædvanlige methode var at lokke dem hen til os

ved at kaste ganske smaa stykker af pemmican, henover

paa sneen. I et gunstigt oieblik gjaldt det saa at gjøre et

ilsomt greb mod dens nakke, holde den godt fast, og
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trykke dens hoved ned i sneen, indtil en anden kunde
sætte dens seletøi paa, eller bringe det lorden. »Naar
dette gjordes med den øvelse, som en ofte gjentagen prak-

sis hurtig gav os«, siger løitnant Peary i en kortere be-

skrivelse af færden, der i 1892 offentliggjordes i New-
Yorkerbladet »The Sun«, » kunde det som re^el løbe af,

uden at man blev bidt mere end to eller tre gange.« Med
to af vore hunde var det imidlertid ved denne anledning

en anden sag. Disse var det nødvendigt at fange med
dobbelte lassoer, og først naar de to liner strammedes en

fra hver side, samt en mand holdt dyret med et kraftigt

tag i nakken, blev det muligt for en fjerde person at sætte

den i en ny sele, eller reparere den gamle.

Da de løse dyr atter var under kontrol, og de øvriges

fast indsneede trækremme var udgravne, kunde vi igjen

begynde at tænke paa vor fremrykning. Først maatte

den resterende del af udrustningen afhentes nede ved

stranden, og da dette ikke uden besvær var udført, gik

vi igang med at bringe det hele videre fremover, dog

fremdeles i flere vendinger.

Med dette langsomme og særdeles nedtrykkende arbeide

fortsatte vi nu i flere dage, indtil vi endelig den 14de mai

havde passeret alle sænkninger og steile modbakker, der

dog heldigvis uden undtagelse var fri for sprækker eller

større ujevnheder, og fra nu af laa indlandsisen mægtig og

jevnt skraanende opover mod nordost, skinnende intenst i

det stærke solglar.



KAPITEL XIX

REISEN PAA ISEN

Fra dette tidspunkt af begyndte vi regelmæssig at reise

om natten, naar solstraalernes refleks fra sneen generede

øinene mindst, hvorimod den betydelig varmere dag blev

viet til søvnens samt the- og ertesuppekogekunstens

guder.

Vi befandt os da i en høide over havet af omkring 3500

fod og ca. 20 km. fjernede fra bunden af MacCormick-

bugten. Fire af vore hunde var i de foregaaende dage

døde af »pøblakto«, saa vi nu kun havde 16 tilbage af de

oprindelige 20. De kasserede slæder samt alle artikler,

som paa nogen maade kunde ansees for overflødige, blev

her efterladte, og sent om aftenen den samme dag drog vi

afgaarde med hele vor udrustning, der dengang, slæderne

iberegnet, veiede omkring 1800 pund.

Det lykkedes os i løbet af natten at tilbagelægge en

strækning af 8 km., med hvilket vi, under hensyn til den

endnu temmelig seige stigning, var særdeles fornøiede.

Udpaa morgenkvisten blaaste der op en noksaa stærk

vind, der fik sneen til at staa i røg omkring. Men at

genere os i vor søvn formaaede den dog ikke.

Jeg vil fra nu af for en stor del citere mine dagbogop-

tegnelser fra denne tid, da de visselig i al sin korthed vil

give et klart indtryk af de mange karakteristiske sider ved

den følgende reise i ørkenen.
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Mandag morgen, den i6 mai 1S92.

Vi kom først afsted ved 1 1 -tiden igaaraftes. Tykt veir

og tungt føre i de første par timer. Himmelen klarede

derefter op, saa vi snart havde straalende sclskinsveir.

Slog leir kl. 7 imorges efterathave avanceret 1 1 km. Før

vi tørnede ind i soveposerne havde vi et muntert aftens-

maaltid eller om man vil, en frokost, bestaaende foruden

af den sædvanlige kop med ertesuppe samt et stykke pem-

mican, af en stor portion rygende kjødpulverchokolade, en

sjelden ret, som jeg trygt tør anbefale enhver i sandhed

trængende.

Tirsdag morgen, den 17 mai.

Ogsaa igaaraftes først afsted ved 1 1 -tiden. Marschen

gik for en stor del gjennem los nysne, der i forbindelse med

temmelig stærk stigning gjorde, at slæderne gled tungt.

Ved midnatstider tabte vi de sidste blaalige reflekser

af landet i syd af sigte. Norih Humberlandøens fjerne

snekupler, bølgende urolig langs de sitrende sneskavler i

vor nærhed, var den sidste landkjending, vi saa. Kl. 7

morgen efter 16 km.s avanceren slog vi leir. Vi er nu

tilsyneladende paa det høieste punkt mellem Inglefield

Golf og Kane Basin, og foran os skraaner indlands-

isen langsomt, næsten umærkeligt nedover mod nord og

nordost.

Kl. er nu J9 om morgenen, hvilket svarer til kl. 2

middag i Kristiania, og frihedsstemningen er nu paa sit

høieste der hjemme i fædrelandet. Men ogsaa heroppe

paa de snehvide skraaninger, hvor vort lille følge tilsam-

men kun danner en sort prik, neppe synlig paa nogle

faa kilometers afstand, ogsaa heroppe rinder den norske

frihedsdag os i minde. Ofte nok har jeg i vinterens løb

fortalt mine kammerater om den,o^ dr. Cook, hvis heldis^e
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vuggegave det er at kunne lave gode og nyttige ting af en

ubekvem materie, foreslog straks, efterat vi havde slaaet

leir, at benytte en brukken granski til en flammende

kogeild ; hvorefter han, som han sagde, skulde lave os en

ret, som kunde sætte os i humør.

Og han holdt ord ; thi sjelden har vel nogen af os for-

tæret et maaltid med tilfredsere miner eller med storre

velbehag end hin 17 mai morgen. Jeg tilføier lige-

saagodt opskriften paa doktorens nyopfundne ret: Man
komme udi en liter varm ertesuppe nogle knause pemmi-

can. Er pemmicanen haardfrossen, ophugges den med

en øks i mindre partier, hvorved disse smelter hurtigere.

Det hele omrøres over en ild, indtil en tyk grød erholdes,

der er velsmagende, samtidig som den ogsaa, nydt med

maade, er forholdsvis let fordøielig.

Den 18 og 19 mai gjorde vi for første gang noget

længere marscher, idet vi paa begge disse dage tilbage-

lagde henved 35 kilometer. Den 20de nødsagedes vi

derimod til at slaa leir tidlig, efter kun 18 kilometers

avanceren, idet vi under marschen blev overfaldne af en

heftig sydøstlig vind med snetykke, der tvang os til at

standse. Vi gik straks igang med bygningen af en

snehytte. Men sligt kræver sin tid, og imidlertid tiltog

vinden til en rygende snestorm. Det var derfor paa hoie

tid, da vi omsider fik os indlogerede indenfor hyttens lune

YæggQ. Kogeapparatet kom igang og tungen paa gled,

og under lun passiar fortærede vi vørt aftensmaaltid.

Omsider sank dog samtalen hen, og søvnen forsøgte at

vugge os i sine lykkelige drømmerier. Halvt slumrende

lyttede vi til stormens brusen udenfor, idet den snart

hævede sig som til en tordnende tale, snart sænkede sig

til en sagte hvisken.
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I to dage holdt stormen os bundne i vor hytte. Dette

ufrivillige ophold vilde vi vistnok sat mere pris paa, hvis

vi dengang havde tænkt, at der skulde hengaa halvtredie

maaned, inden vi næste gang kom under tag.

Først søndag den 22 mai stilnede vinden saa meget, at

\\ kunde tænke paa at røre paa os. Under udgravningen

af vore nedsneede slæder fandt vi til vor ærgrelse, at 6 af

LØITNANT R. N. PEARY OG ØVRIGE MEDLExMMER AF EKSPEDITIONEN

{E/ter et fotografi, tåget ombord paa » Kite « )

vore 10 smaa syltetøipakker, den eneste luksus i ekspedi-

tionens proviantforraad, var sporløst forsvundne. For-

klaringen dertil fik vi snart. Hundene havde under stor-

men som vanligt benyttet mangelen paa tilsyn til at gnave

sine remme over og derefter at afiægge vore slæder et

besøg og saa kastet sig over det første det bedste spise-

lige, som da var syltetøiet. Men de stakkels syndere
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fik jo ogsaa lide derfor ; thi den uvante lækkerbidsken

bekom dem, efter alle ydre kjendetegn at dømme, ikke

videre vel.

Stormen havde imidlertid gjort sneens overflade glat

som porcelæn, saa vi trods ujevnhederne snart kunde

indvinde det forsømte. De to følgende dage tilbagelagde

vi tilsammen over 70 kilometer og benyttede herunder

hverken snesko eller ski.

Om morgenen den 24 mai var vi naaede ret østenfor

Piumboldt-bræen og var da i 210 km.s afstand fra Mac-

Cormick-bugtens bredder.

Straks efter endt maaltid meddelte Peary os, at det

tidspunkt nu var kommet, da vort lille selskab, i overens-

stemmelse med planen, maatte dele sig, og to af dets med-

lemmer vende tilbage til Redcliffe House. Sagen var, at

den reise, der laa foran os, maatte antages at blive af mere

end almindelig udstrækning, om dens formaal — bestem-

melsen af det grønlandske fastlands udstrækning nordover

— skulde kunne opnaaes. Det gjaldt derfor for os, saavel

at kunne reise hurtig, som ogsaa at kunne medføre provi-

ant for et længere tidsrum.

Da nu en hund paa indlandsisen under nogenlunde

gunstige omstændigheder kan trække op til 125 eng. pund

og selv kun fortærer i pund pemmican pr. dag, var det det

ønskeligste for os at have det størst mulige antal hunde i

forening med de færrest mulige personer. Thi derved

vilde man ikke alene blive istand til at medtage proviant

for saa meget længere tid, men ogsaa et fuldstændigere

udstyr af videnskabelige instrumenter. Vor hundestyrke

bestod paa den tid af 16 dyr, et antal, der med den øvelse,

vi allerede havde opnaaet, nok kunde greies af to per-

soner, hvorfor at fortsætte længer for os alle maatte ansees

v
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for forkasteligt. Tre kunde rigtignok været baade be-

hageligere og sikrere i tilfælde af uheld under reisen, men

dette tal var udelukket, idet det ikke kunde ansees for

raadeligt at sende en mand alene hjem til vinterkvarteret

fra det afsides liggende sted, hvor vi befandt os.

Løitnant Peary bad nu den af os, der maatte være vil-

lig til at følge ham paa den videre færd nordover, om at

melde sig, og det viste sig, at hertil var vi alle villige. Saa

udvalgte han mig til sin ledsager, og dermed var, for mit

vedkommende, det foreløbige maal naaet, som jeg havde

sat mig allerede den dag, jeg i Philadelphia havde meldt

mig som deltager i ekspeditionen.

Vi sov nu for sidste gang i leir sammen, indtil vi udpaa

eftermiddagen tørnede ud, for straks at paabegynde de

nødvendige forberedelser før skilsmissen. Gibson og

doktoren fik en af de mindre slæder og to af hundene samt

proviant for 12 dage til hjemreisen. Selv overtog vi alle

de øvrige hunde, ialt 14, samt resten af slæderne, som vi

fæstede bag hinanden i tauge. De indeholdt tilsammen

en proviantbeholdning af omkring 1200 pund.

Slæderne blev nu surrede og hundene forspændt, og

snart var vi færdige til at sætte os i bevægelse. Saa

fulgte nogle gjensidige haandtryk, svøberne knaldede, og

vi befandt os atter underveis, Gibson og dr. Cook sydover

mod Redcliffe House, vi andre nordøstover til det fjerne

ukjendte maal ved Grønlands Nordkap. Der var noget

vist høitideligt over denne adskillelsens time, og sent vil

vi nok alle glemme det øieblik, da vi ved midnatstider

langsomt tabte hinanden af sigte midt ude i den ensomme
sneørken. Fra nu af afhang ekspeditionens udfald kun af

to menneskers skjæbne.

Vi opnaaede kun at tilbagelægge omkring 6 km. den
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nat, og for første gang slog vi udpaa morgensiden vor leir

alene.

Torsdag morgen den 26 mai.

Vi tilbagelagde inat kun 16 km. Grunden til, at vi ikke

opnaaede mere, var at den ene a£ de to større slæder ved

1 1 -tiden sprang istykker langs hele den ene side, idet alle

de 5 egetræs opstandere knækkedes, ved at slæden vold-

somt slingrede nedover en haard snefane, indtil meien

tørnede braat mod en ujevnhed. Vi havde selvfølgelig

intet andet at gjøre end hurtigst muligt at forsøge at ud-

bedre skaden. Vore reserveliner maatte frem og votterne

af, og i tre timer var vi derefter beskjæftigede med at

surre vore to større slæder sammen til en, der paa denne

maade kom til at have tre meier, idet den løsslaaede

meie, og de andre vragstumper simpelthen havde maattet

fjernes.

Under hele operationen blæste der en bidende kold vind,

der uophørlig tvang os til at putte vore forfrosne hænder

ind paa maven. Omsider var vi dog færdige til at fort-

sætte, og fornøiede var vi, for ved midnatstider er ikke

indlandsisen netop det sted, hvor det er nogen behage-

lighed at sidde i timevis og pusle med finere haandarbeide.

I tre nætter havde vi nu temmelig ringe fremgang,

nemlig respektive 24, 8 og 6 kilometer, idet sneen var dyb

og løs og føret tungt.

Den 28 mai skjød vi den første hund. Ettersom pro-

viantbeholdningen lidt efter lidt mindskedes, og slæderne

derved gjordes lettere, kunde vi nemlig af og til tillade os

at indskrænke vort hundehold. Derved opnaaede vi ikke

alene en besparelse i proviantforbruget, men ved at

benytte de slagtede hunde som føder for de øvrige erholdt

vi samtidig et tillæg af friskt kjød, der for os var af ikke
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ringe betydning. Vi fik efterhaanden en stor øvelse i at

flåa og partere hunde; dog forblev det altid vor ubehage-

ligste beskjæftigelse paa indlandsisen, og det var med
saart hjerte, at vi lidt efter lidt skiltes fra disse dyr, der

efterhaanden var blevne os saa kjære. I begyndelsen var

der meget faa af dem, der havde nogen appetit paa kjedet

af sine faldne kammerater; men senere, da hungeren blev

mere følelig, lærte de snart at sætte pris paa det..

Mandag morgen den 30 mai.

Vi har fremdeles løs sne og tungt føre, men da vi inat

tillige havde en svag heldning nedover i vor kurs, viste

odometret efter lo timers marsch til vor glædelige over-

raskelse 24 km. Land fik vi isigte kl. 4 imorges til nord-

vest. Vi har nu klart solskin, men samtidig som vanlig

en skarp bris fra det indre, der faar den fine støvsne til at

h virvle høit omkring os. Ubehagelig er den, da den

trænger sig ind overalt paa os og smelter ved legemets

varme.

Tirsdag morgen den 31 mai.

Dagen blev en storsukces, idet vi noget over midnat fik

fint føre med haard pakket sne, og da vi ved 6-tiden

stoppede, havde vi tilbagelagt hele 32 km. Veiret er

fremdeles klart med skarp vind. Nedover mod nord og

nord-nordost sees i det fjerne snedækte fjeldplateauer.

Det er sandsynligvis egnene om Petermann-fjorden.

Onsdag morgen den i juni.

Vi havde kun marscheret en ganske kort strækning

efter opbruddet fra vor sidste leirplads, da vi med et

opnaaede en vid og udmærket udsigt over Petermann-

fjorden i hele dens udstrækning. I baggrunden kan vi i
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den overordentlig klare luft gjennem dens munding, der

med de hoie lodrette fjelde paa siderne danner ligesom en

mægtig port, se lige ud i Hall Basin, eller betydelig nor-

denfor den 8 1 de breddegrad, Længer mod nord ser vi

indlandsisen fremdeles strække sig saa langt, øiet kan

række i midnatssolens matte straaler.

Allerede tidlig standsede vi, da vi paa grund af mægtige

revner i isen foran os ikke længer kunde fortsætte i vor

kurs. Fra vor leir er vi nu beskjæftiget med at tåge

peilinger til de landstrækninger, der er isigte, samt endel

astronomiske stedsobservationer. Temperaturen er i

middagssolen + 25^ C ; i skyggen samtidig ^ 5°, og ikke

et vindpust rører sig.

Torsdag morgen den 2 juni.

Forlod »Camp Petermann« inat, men maatte for at

undgaa de omtalte revner, af hvilke flere var af en enorm

bredde, forandre vor kurs fra nordost til ret øst, hvilken

retning vi holdt under hele vor sidste marsch, ialt 16 km.

Fredag morgen den 3 juni.

Begyndte marschen kl. 6 igaaraftes og holdt os paa

farten uafbrudt i io\ time med undtagelse af en kort hvil

ved midnatstider. Ialt tilbao-elag-de vi ifols^e vort odo-

meter næsten nøiagtig 34 km. Veiret er fremdeles glim-

rende. Vi slaktede en anden hund idacj 02: delte den ud

mellem de øvrige. I nogle faa minutter var den fortæret.

Vi har nu 14 tilbage.

Natten til den 4 havde vi tungt føre med dyb, løs sne,

saa vi opnaaede kun at tilbagelægge noget over 16 km.

Under den følo-ende marsch bedrede det sio^ dos: noQ;et,o 000'
saa vi tiltrods for en stigning af 700 fod fra marschens

begyndelse, indtil vi standsede, alligevel kunde regne
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yderligere 24 km. til vor favør. Vi var da ifølge vore

aneroidbarometre i en høide af 5500 fod over havet.

Under den første halvdel af den næste marsch stes: vi nu

yderligere, saa vi ved midnatstider havde naaet en høide

af 6000 fod, hvoretter vi atter jevnt og langsomt begyndte

at gaa nedover. Vi tilbagelagde under denne marsch 28

km. Den følgende reise blev meget kort, nemlig kun

noget over 16 km., idet vi blev opholdt i længere tid ved

den foregaaende dags leirplads for at tåge observationer.

Den næste nat bar det fremdeles nedover, og da vi

desuden underveis fik en stærk sydlig vind i ryggen, lyk-

kedes det os i mindre end 10 timer at tilbagelægge 32

km. Under den derpaa følgende marsch paa 34 km., der

gjordes under de samme terræn- og veirforholde som den

foregaaende, kom de grønlandske kystfjelde paa ny isigte,

efterat vi nu i henimod en uge havde befundet os »i rum

sø«. Den sidste del af marschen havde tildels gaaet over

blanke isflader, samtidig som terrænet havde skraanet be-

tænkelig brat nedover mod nord og nordost. Da vi stand-

sede den morgen, var vi i virkeligheden gaaede i en fælde,

som det skulde koste os adskillige dages anstrengelser

atter at komme ud af.

Om natten mellem den 9 og 10 juni var den sydlige

vind øget til stærk storm med voldsomt snefyg, saa vi

intet andet havde at gjøre end at holde os taalmodig

under en let oljepresenning, vi havde medbragt, og som vi

paa midten havde hævet noget ved hjælp af et par snesko.

Men tæt var denne improviserede sovesalon paa langt

nær ikke. Gjentagende gange maatte vi derfor sope

sneen i masser bort fra vore pelse og vort lille kjøkkenstel.

Om aftenen den 10 juni var veiret atter straalende

vakkert, saa vi efter nogle observationer straks besluttede
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OS til at fortsætte reisen. Men vi havde neppe avanceret

en halv time efter vor start, førend vi fandt vor nordost-

kurs afskaaret af mægtige sænkninger i isen, løbende øst-

over ind i landet fra bræerne ved bunden af en fjord til

nordvest af os, som vi dengang antog at være Sherard

Osborne-fjord, men som senere viste sig at være St.

Georges. Isen var nede i disse brede sænkninger ganske

skinnende blaa og blottet for sne, samt overalt gjennem-

skaaret af mægtige mørke revner. Vi skjønte nu, at vi

var kommet for nær et af kyststrækningernes mægtige

brækomplekser, og at vi befandt os paa skraaningen

nedover mod en farlig gryde, som det hurtigst muligt

gjaldt at komme bort fra.

Det tog to hele dage af det haardeste og mest ned-

slaaende arbeide under den hele færd, igjen at komme op

paa de jevne snedækkede skraaninger længere mod øst.

Og i disse to dage tabte vi omkring 25 km. af den frem-

rykning mod nord, som vi saa surt havde opnaaet. Bratte,

isede skraaninger, som vi maatte arbeide os opover mod
den rasende vind, tog haardt paa vore slæder og trættede

vore hunde, samtidig som Peary og jeg plagedes af idelige

fald paa de glatte isflader.

Selv efter at vi atter naaede op i en høide af 6000 fød,

paatraf vi uafladelig mægtige revner i isen, der tvang os ud

af vor nordøstlige kurs. Først natten til den 15de juni

kunde vi igjen øptage denne og tilbagelagde under den

følgende marsch i 9 timer noget over 21 km. Grunden

til denne korte strækning var det uhyre tunge føre, vi

havde i den dybe, løse sne.

Lørdag morgen den i8 juni.

Vi kom ingen vei idag. S. V. storm med snefyg og for

første gang en luft saa mild, at sneen kladdede under
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meier og ski. Vore hunde negtede tilslut at arbeide,

efterat vi i henimod en time forgjæves havde forsøgt at

faa slæderne igang. Vi har senere fordrevet tiden, saa

godt vi har kunnet, med at sove, smaasnakke og spise,

under vor presenning, men hver eneste traad, vi har paa

kroppen, er vaad, saa det har ikke været saa overvættes

koseligt, som man kunde tro.

Ogsaa den følgende nat mislykkedes vort forsøg paa

at fortsætte reisen, hvorfor vi taalmodig maatte afvente

koldere veir og bedre føre. I mellemtiden benyttede vi

tiden til at losse og omlade vore slæder, hvorunder enhver,

selv den mindste artikel, der ikke absolut maatte anses

som uundværlig, lodes tilbage. Blandt disse var foruden

en af vore to soveposer ogsaa vor medicinkasse, der neppe

veiede mere end et par pund. Men paa denne maade

opnaaede vi dog idethele at blive kvit omkring 75 pund.

Mandag morgen den 20 juni.

Vi havde inat klart veir med 8 til 10 graders kulde, men
maatte ikke destomindre tåge vore slæder frem i to ven-

dinger, og det uagtet vi ingenlunde sparede vore egne

kræfter under trækningen. Vi avancerede derfor ialt

neppe lo km.

Den følgende nat var føret langt bedre, men neppe var

vi komne vel underveis, førend vi paany fik land isigte,

dennegang ret foran os, nemlig den virkelige Sherard

Osborne-fjords kyster. Vi blev altsaa endnu engang nødt

til at afvio;e fra vor kurs og sætte østover. Da vi om
morgenen, efter 26 km.s avanceren, stoppede, blæste der,

som sædvanlig saa nær kysten, en voldsom vind fra det

indre, der førte fyksneen ind gjennem selv de fineste aab-

ninger i vore dragter.



330 OVER NORD-GRØNLAND

Onsdag morgen den 22 juni.

Neppe havde vi tilbagelagt 13 km. fra vor sidste leir,

førend vi befandt os inde i en saadan labyrinth af kjæmpe-

sprækker, at vi ikke længer kunde fortsætte gaarsdagens

østlige kurs. Heller ikke var vi tilbøielige til at ville gaa

den samme vei tilbage igjen, som vi var komne, hvorfor

vi straks gav os ifærd med at undersøge styrken af de

snebroer, der hist og her forbandt de modsatte sider af de

mæsti^e revner, os; ad hvilke vi mulis^ens kunde komme

over dem.

De befandtes at være mere end solide nok for øiemedet,

men vi maatte til gjengjæld nøie os med en sydøstlig kurs.

Mange af de revner, vi den nat passerede, var over 30

meter i bredden og neppe nogen under 15 meter. Hun-

dene syntes ligesom at ane, at der var en smule risiko

forbundet med passagen af dem, idet de i regelen nølede,

førend de indlod sig derpaa. Men saasnart de skjønte, at

der ingen anden udvei var, og at de maatte gaa, satte de

gjerne i sligt jag, at vi havde vanskeligt for at følge dem.

Paa grund af de mange hindringer, som passagen af

revnerne lagde os i veien, var vor fremgang kun langsom,

men ved at fortsætte marschen i hele 11^ time opnaaede

vi dog, at odometeret om morgenen udviste en tilbagelagt

distance af 27 km.

Under den følgende marsch, som omfattede en stræk-

ning af 30 km., kunde vi atter slaa ind paa vor gamle

nordostkurs, i hvilken vi fremdeles fortsatte under de to

næste marscher paa resp. 28 og '^'}y km.

Vi var nu i en jevn høide af 6000 fød og havde et glim-

rende solskinsveir med saagodtsom ingen vind. Udsig-

terne til at naa vort maal var lysere end nogensinde ; thi

ikke alene syntes alle vanskeligheder nu at være passerede,
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men vi var endnu i besiddelse a£ proviant nok for en

betydelig forlængelse af vor reise, samtidig som vi selv og

hundene alle var i den bedste kondition.

Intet under, at vi var i et ypperligt humør i disse dage.

Under marschen kunde jeg endog af og til høre Peary

plystre, uagtet jeg kan forsikre, han tilhører de mindre

musikalske individer i samfundet, medens jeg selv efter

fattig evne sang norske viser, saa hundene, ret som det

var, maatte vende sine hoveder med de kloge, spørgende

øine rundt for at forvisse sig om, at det dog var et men-

neske, de fremdeles var i følge med.

Natten til den 26de tilbagelagde vi atter over 32 km.

Den følgende dag var søndag. Jeg blev oppe indtil mid-

dag for at tåge en breddeobservation, da jeg var meget

spændt paa at vide, hvor langt nord de sidste seige

marscher havde bragt os. Resultatet var 81° 58', hvilket

jeg straks meddelte løitnant Peary.

Men livet er fuldt af bitre skuffelser. Neppe var vi

underveis nordøstover den samme aften, førend vi fik land

isigte ret i vor kurs. I nordnordvest kunde vi tydelig

følge indløbet til en betydelig fjord mellem de høie, mørke

kystfjelde, og det var denne fjord, hvis fortsættelse vi nu

saa i nordøstlig retning. Altsaa atter en forhindring at

arbeide sis; rundt. Endnu enG:ano; blev kursen forandret

til ret østover, men da veiret efterhaanden var bleven over-

skyet med snetykke, saa vi ikke længer kunde se land,

samtidig som vi hurtig begyndte at gaa nedad bakke, fandt

Peary det raadeligst at standse og afvente klarere veir.

I de følgende 4 døgn gik vor kurs helt sydøstlig, frem-

deles paa grund af den nævnte fjord— Victoria Inlet—
der aldrio; svntes at ville tag-e noren ende, saa vor mis-

tanke om, at den muligens strakte sig som en kanal
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mellem vest- og østkysten, med hver dag blev stærkere.

Vi tilbagelagde i disse 4 døgn ubetydeligt over 70 km.

Endelig natten mellem den i og den 2 juli saa vi en

aabning i de høie fjelde til nordost af os, og da denne

aabning ikke kunde sees at være andet end en fortsættelse

af den fjordarm fra vestkysten, der i de sidste dage havde

tvunget os ud af vor kurs, begyndte vi nu at føle vished

for, at vi her stod ligeoverfor en kanal, der skilte de nor-

denfor liggende vilde fjeldlandskaber fra det egentlige

grønlandske fastland, hvorpaa vi befandt os.

Der var ingen tid længer at spilde med at reise mod
sydøst, hovedsagen var nu at faa vide, om den brede kløft,

vi saa, mundede ud i det arktiske ocean paa Grønlands

østkyst, eller om det blot var en tilsyneladende aabning,

en i det fjerne lukket fjord fra vestkysten. Dette maatte

straks undersøges, hvorfor kursen sattes paa nærmeste

land. Vi var dengang i en høide af 5000 fod over havet,

men kom i den nye retning hurtig nedover i lavere trakter,

idet skraaningerne stadig blev steilere, alt eftersom vi

nærmede os den hemmelighedsfulde kyst med sine under-

lige rødbrune fjeldformationer.

Nærmere og nærmere kom vi den mørke moræne, der

strakte sig op gjennem ismasserne imod os, og som vi

foreløbig havde sat os som maal, indtil det mindeværdige

øieblik omsider indtraf, da vi efter to maaneders uafbrudt

ski- og sneskoløbning, atter kunde sætte foden paa snefrit

land.
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Det var omkring midnatstider, at vi naaede ned til

morænen, der laa i en høide af næsten 4000 fod over

havet. Et par snespurve kvidrede os muntert en velkomst-

hilsen imøde, og mellem de store, runde stene, der over-

alt bedækkede grunden, hørte vi den indbydende lyd af

rindende kildevand.

Og vi lod os ikke længe nøde. Forsigtig lagde vi os

ned og stillede vor tørst af hjertens lyst. Aldrig havde

livet forekommet os skjønnere.

Næsten straks drog Peary afsted paa en rekognosce-

ringstur henover fjeldstrækningerne nærmest indlandsisen,

for om muligt at opnaa en fri udsigt over kysten. 15

timer senere vendte han tilbage uden at have opnaaet sin

hensigt. Men underveis havde han opdaget noget, som

fik jægerblodet i vore aarer til at løbe hurtigere end vanlig :

friske spor efter moskusokser.

Da vi derfor den følgende morgen, søndag den 3 juli,

gjorde os istand til en fire dages reise tilfods indover

landet, var der ingen fare for, at vi skulde glemme riflen

og patrontasken. Forøvrigt bestod vort udstyr af theodo-

liten, nogle thermometre og barometre, fotografi- og koge-

apparat, samt proviant for fire dage. Saa slængte vi hver

vor pakke paa ryggen og drog afgaarde, Peary foran og

jeg bagefter med hundeflokken, ialt 7 dyr. Slæderne og

den øvrige udrustning maatte vi selvfølgelig efterlade

deroppe ved de mørke stenrøser.
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Op Og ned.

--, over dale og

f jeldtoppe,

langsmed ri-

vende strøm-

me ocj mørke

s m a a s e r

marscherede vi nu hele den

lange dag, førend vi stoppede.

Oo^ overalt fandt vi den samme

uendelige masse af løse, skarpe

stene, der gjorde marschen i vøre

tyndsaalede sælskindskamikker

til en uafbrudt lidelse. Vi for-

søgte rigtignok at rette paa

dette ved mellem vøre fødder og

støvlesaalerne at stoppe ind de

forunderligste ting, saasom en

strikket kaløt, alle vøre votter,

adskillio^t mos 02^ senere moskusøkseskind, uden at det

dog hjalp stort. Vi øpnaaede kun, at vøre vaade og elas-

tiske kamikker udvidede sig til uformelige skindposer,

medens vøre fødder antog dimensiøner, der mindede øm
hvalrossens luffer.

Vi samlede under marschen adskillio-e mineraler samt

ogsaa en del blomster, røde, gule og hvide, der hist og

her oplivede det golde landskab. Vi passerede ogsaa

flere gange temmelig friske spor efter moskuskvæg. Om
aftenen, efter 12 timers marsch, standsede vi omsider, og

saarbenede og udmattede som vi var, havde vi neppe for-

tæret vørt simple maaltid af pemmican og beskjøiter,

førend vi faldt i en velgjørende søvn mellem stenene.

ET STYKKE GRØNLAxNDSK FLORA
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Den næste dag, den 4 juli, amerikanernes frihedsdag,

var en rigtig festdag for os. Omtrent en time, efterat vi

havde sat ud om morgenen, kom vi ud paa en brat, ca.

4000 fod høi bjergknaus, og herfra var det, at vi langt

ude i nordost forst skimtede havet, dækket af et skin-

nende hvidt tæppe. Østkysten havde vi naaet. Men vi

havde kun faaet et ghmt af, hvad vi ønskede at se i en

større udstrækning, og vi maatte derfor videre fremover.

Vi fortsatte nu udover nogle bratte stenurer i et par

timers tid, men saa blev der pludselig slut med marschen

for den dag. Thi ret foran os, omtrent en kilometers vei

borte, saa vi noget, som straks lagde beslag paa al vor

opmærksomhed.

Et udbrud af glad overraskelse fulgte samtidig fra os

begge, idet vi pegede fremover paa to sorte punkter, der

bevægede sig henover nogle mægtige stenrøser. Det var

moskusokser. Nu fulgte en liden pantomimescene, hvoraf

resultatet blev, at Peary skulde gaa efter dem med riflen,

medens jeg i en hast skulde finde et skjulested for vore 7

hunde, som jo ikke maatte faa tæften af vørt dyrebare vildt.

Snart forsvandt Peary langs den ene side af et dybt

bækkeleie, medens jeg blev tilbage paa et sted, hvor dette

gjorde en skarp sving. Her satte jeg mig ned i spænding

og lyttede, og snart hørte jeg ogsaa fire skarpe knald fra

riflen, der imidlertid kun forøgede min utaalmodighed.

Endelig kom Pearys heie skikkelse tilsyne oppe paa

skrænten over mig. Han vinkede og gestikulerede og lo,

saa jeg straks skjønte, hvad der var paafærde : Ferskt

kjød

!

I et par spring var jeg oppe, hvor han stod, og hundene

med mig, og saa bar det afsted i ilmarsch til stedet, hvor

vert bytte laa. Dette var en slags myr, dækket af mindre
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stene, hvor der hist og her voksede Hdt mos og græs og

nogle faa blomster. Dyrene var netop i færd med at

græsse her, da Peary overraskede dem.

Det var to voksne kjør og to unger. De tre af disse

havde han fældet, medens den mindste af ungerne, en

Hden langbenet kalv, endnu var ilive og med sine spæde

bræg forgjæves søgte at formåa den livløse moder til at

yde sig beskyttelse. Hastig nærmede vi os op til de

mørke, langhaarede og vildt udseende dyr efter først at

have fortøiet vøre hunde forsvarlig til nogle store stene i

nærheden. De to voksne dyr havde en størrelse omtrent

som en toaarsgammel ko og var bedækkede af langt, sort

haar, der, naar de stod opreiste, næsten berørte marken
;

hovedet var uforholdsmæssigt stort, og dette, i forbindelse

med de tykke, bøiede horn, og det af den lange man halvt

tilslørede ansigt, gav dem et frygtelig vildt og uhyggeligt

udseende.

Det første, vi gjorde, var at fotografere dem fra forskjel-

lige kanter og i forskjellige stillinger.

Dernæst gik vi igang med flaaningen. Da vi efter

nogle timers arbeide var færdige hermed og skulde se til

vor lille spædkalv, fandt vi denne i nærheden ved nogle

store stene ; men skrækken havde allerede tao^et livet af

den stakkels skabning.

Det var en selvfølge, at der nu vilde blive stort fest-

maaltid i anledning af dagen, saavel for os selv, som for

vøre hunde, og forberedelserne tog straks sin begyndelse.

Medens den ene af os fik sat kogeapparatet igang paa en

passende liden lun plads, skar den anden op etsandt utal

af store appetitlige skiver af raat kalvekjød. Disse blev

serverede paa en vældig flad sandsten, som vi valgte ud
af et større lager i nærheden.
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Resten af dagen tilbragte vi med spisning. Vi begyndte

at riste det raa kjød over vor lille spirituslampe ; men da

dette viste sig at tåge lovlig lang tid, gik vi temmelig

snart over til at fortære det i raa tilstand. Det var vel,

MOSKUSOKSE

fordi vi var vante til den droie og mægtige pemmican, at

vi ikke kunde blive mætte paa ferskt kjød den aften.

Udpaa natten stoppede vi dog for sikkerheds skyld, da

vi begyndte at blive ængstelige for os selv, og vi desuden

høiligen trængte lidt søvn. Nogle kopper the med en til-

sætning af melk, som vi havde erholdt fra et af de skudte

dyr, dannede afslutningen paa dette vort mindeværdige

maaltid.

. Allerede tidlig om morgenen den næste dag begyndte

nattetaagen at forsvinde, og udsigterne for dagen var

lovende. Netop som vi holdt paa at stelle til vor frokost,

fik jeg øie paa endel græssende moskuskvæg lige i nær-

heden, denne gang i et større antal, idet der nu var 6 af
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dem sammen. Nu var det min tur til at bruge riflen, og

afgaarde drog jeg.

Da vi imidlertid ikke kunde gjøre anvendelse af kjødet

af mere end et dyr til, og da jeg selvfølgelig ikke ønskede

at foretage noget unadigt slagteri, besluttede jeg under-

veis, om muligt at udvælge en okse som maal, hvad selv-

føleelia: vilde være det mest interessante, idet de to af

Peary den foregaaende dag fældede voksne dyr havde

været kjør.

Og det gik, som jeg havde planlagt. Saasnart jeg var

kommen dem paa skudhold, bestemte jeg mig for et af

dyrene med et par prægtige nordiske drikkehorn paa

hovedet ; det var tydeligvis en af herrerne i selskabet, og

saa fyrede jeg. De øvrige 5 fl3^gtede et par hundrede fod

ved lyden af skuddet, hvorefter de igjen rolig gav sig til

at græsse, medens den sjette faldt, dødelig truffen, til

marken.

Nu skyndte jeg mig tilbage til leiren, idet jeg ikke for

øieblikket havde tid til at tåge byttet nærmere i øiesyn.

Det var nemlig vor plan i løbet af dagen at naa et 7

til 8 km, bortliggende fjeld, fra hvis top vi ventede at

erholde udmærkede observationer og fotografier af kysten,

02: saa vende tilbao-e til leiren før aften. Vi toQ- derfor

kun med os proviant for et maaltid, et fotografiapparat,

tlieodoliten, kronometrene samt vore hunde.

Ved 9-tiden paa formiddagen havde vi naaet den

omtalte fjeldtop, og fra en høide af 3800 fod havde vi

her en storartet og uforglemmelig udsigt. Selve fjeldet,

hvorpaa vi befandt os, og som af Peary fik navnet Navy

Cliff, endte mod nord i en overordentlig brat fjeldvæg, der

med kun faa afbrydelser fortsatte lige ned til søisen.

Og der nede ved fjeldets fod laa en mægtig bugt
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vidende sig ud østover og omgivet af høie, steile klippe-

vægge. Hvor dybt ind i landet denne bugt eller fjord

skjærer sig, var det os umuligt med sikkerhed at afgjøre,

idet foranliggende fjelde stængte os udsigten nordvest-

over. Men sandsynligheden taler for, at den staar i

direkte forbindelse med den dybe indskjæring paa vest-

kysten, der bærer navnet Victoria Inlet, og sammen

med denne danner en kanal, der afskjærer de nordenfor

den 82de breddegrad beliggende landstrækninger fra det

egentlige grønlandske fastland.

Lio^e under os tilhøire skraanede en mæoiio:, henimod

20 km. bred isbræ nedover til søisen, hvor den mundede

ud i en næsten regel mæssig vifteform. Paa den anden

side af denne vældige isstrøm hævede der sig et andet

lodret fjeld, betydelig høiere end det, hvorpaa vi befandt

os, eller vel neppe meget under de 5000 fød.

Da vi foreløbig havde stirret os mætte paa det vidun-

derlio-e 02: storslao-ne natursceneri, der laa udbredt for vore

blikke, fik vi theodoliten og de øvrige instrumenter frem.

Nu tos: vi en række astronomiske observationer for steds-

bestemmelse samt talrige peilinger til de omliggende

fjelde og landmærker, hvorefter fotografiapparatet kom

frem for flittig at benyttes sanmien med skitse- og dag-

boger.

Omsider var vi færdige med den alvorligere del af arbei-

det, og efterat have plukket nogle blomster og samlet

nogle faa mineraler, satte vi os hyggelig ned i solstegen

ude paa fjeldets afsats og fortærede den medbragte niste.

Herunder fik Peary frem en liden sølvflaske, der inde-

holdt whiskey, som han havde medbragt for muligt syg-

domstilfælde, og af denne tog vi os hver en slurk, samtidig

som Peary døbte den nyopdagede bugt Independence Bay
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til ære for de Forenede Staters uafhængighedsdag, den

4 juli, den dag, da vi først havde skuet ned i den.

Saa hyggede vi paa stedet en høi varde af store kampe-

stene, oo- i midten af denne efterlod vi i en liden flaske en

kortfattet beretning om vore oplevelser paa turen nord-

over. To medbragte silkeflag vaiede ogsaa en stund i

den friske sommerbris fra en mellem stenene fæstet tynd

bambusstang.

Ud paa eftermiddagen pakkede vi atter sammen de faa

J

VED VARDEN PAA NAVY-KLIPPEN

sager, vi havde bragt med os, og vi var feerdige til at be-

gynde hjemreisen.

Og med tungt hjerte maatte vi vende ryggen til disse

kyster, netop nu, da vi befandt os paa tærskelen til de

hemmelighedsfulde egne, der udgjør jordklodens nord-

ligste areal. Men en trost havde vi under vore vemodige

betragtninger : Vore planer var gjennemførte, vort maal

naaet, og ekspeditionens langvarige bestræbelser kronede

med succes

!
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Ud paa aftenen var vi atter tilbage ved vor leir, hvor vi

efter et solidt maaltid begav os bort i nærheden for at

se paa morgenens jagtudbytte. Dette var en stor okse.

Med en pennekniv lykkedes det mig med meget besvær

at afsage dens vakre horn, som det var min hensigt som
trofæer at bringe med hjem til civilisationen. Umagen
med at sage dem af kunde jeg imidlertid have sparet mig."

For de blev ved en senere anledning efterglemt paa ind-

landsisen, og befinder sig endnu i dette øieblik nordenfor

den Side breddegrad.

Den næste morgen, før vi begav os paa tilbageveien til

indlandsisen, slåp vi de endnu ikke ganske mætte hunde

løs paa resterne af de foregaaende dages jagtudbytte, og

først da deres glubende appetit var tilfredsstillet saa grun-

dig, at de ikke kunde mere, begav vi os afsted.

Underveis saa vi ogsaa spor efter hare og ræv, ligesoni

vi observerede to ravne og flere strandsnepper, ja endog

humler, sommerfugle og fluer.

To dage tog det os at naa tilbage til vore slæder, og

ved ankomsten did var baade vi og hundene saa saarbente,

at det ikke kunde være tale om straks at paabegynde fær-

den hjemover. Et døgns hvile vilde ialfald først være

nødvendigt. Herunder udførte vi de faa forberedelser,

der udkrævedes til reisen. Saaledes reducerede vi blandt

andet den store tremeiede slæde til sine oprindelige

dimensioner, samt fornyede de fleste af dens surringer.

Saa reparerede vi vore temmelig medtagne pelse og

benklæder, lappede vore kamikker, eftersaa stropper og

paabindinger paa ski og snesko, og vi var atter engang

færdige til at gjennemkrydse indlandets snevidder og

trodse dets storme.

Den 8 juli begyndte vi hjemturen, der medtog 27
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daofe. Vi naaede herunder en høide af 8000 fod 02: for-

sinkedes meget af storme og dyb, løs sne. Vor gjennem-

snitshastighed de 7 sidste dage var 32 eng. mil pr. dag.

Vi havde herunder ganske godt føre. Peary benyttede

under hele reisen med kun faa undtagelser kanadiske

snesko, medens jeg selv udelukkende benyttede ski.

Vi blev under den sidste del af reisen enige om at

benytte den glimrende træning, vi og vore hunde efter-

haanden var komne i, til en elegant slutningsspurt og ende

vor færd paa en maade, som vi i egenskab af gamle sports-

mænd kunde være bekjendt af for enhver. Natten til den

31 juli begyndte vi saa smaat med 48 km. Efter endt

marsch toges observationer, og vi fandt da, at vi allerede

godt og vel var søndenfor Petermann-fjorden. Vor høide

over havet var samtidig 5000 fod. Vor kurs sattes nu

mere sydlig, og i de følgende 5 nætter drev vi derpaa

marscherne op til respektive 50, 52, 54, 48 og 60 km.

Under den næstsidste af disse reiser øinede vi de pragt-

fuldeste luftspeilinger af kysterne om Inglcfield Golfen,

hvis virkelige konturer vi først nogen tid senere opdagede.

Høiest ragede North Humberland-øen med sine lange

skinnende snekupler i syd, lavere og langt nærmere deri-

mod laa de kjendte landmærker rundt MacCormick-bug-

tens gryde. Land havde vi da ikke seet, siden vi forlod

Independence-bugten.

Det kunde være omkring midnatstider under vor sidste

møisommelige vandring over snevidderne, at vi, netop som

vi befandt os paa toppen af en af de mægtige snebølger

nær ved, hvor vor reise var begyndt, pludselig i omkring

3 km.s afstand foran os fik øie paa nogle mørke punkter,

der bevægede sig, snart samlede i en enkelt gruppe, snart

atter adskilte. At det var mennesker, kunde der ikke
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være tvil om. Men hvem ? Var det doktoren o^ Gibson

med en flok eskimoer, der var oppe for at speide efter os ?

Umuligt.— Det maatte være medlemmer af den forven-

tede undsætningsekspedition, der var ude for at tåge

udkanterne af de mægtige ismasser i øiesyn. Det skib,

hvormed de var komne, laa maaske i dette øieblik nede i

MacCormick-bugten og ventede paa os.

Kort efter lod det ukjendte følge til at have opdaget os,

ialfald troede vi at høre fjerne hurraraab, og lidt senere

den svage lyd af et bøsseskud. Vi svarede øieblikkelig

med to skud fra vor rifle.

Uvilkaarlig paaskyndede vi vore skridt, og des nærmere

vi kom hinanden, des sikrere blev vi i vor formodning.

Vi tog ikke feil. I spidsen for den lille, i moderne

turistdragter antrukne og med blinkende alpestave og

isøkser udstyrede skare gik den bekjendte amerikanske

geolog, prof. Heilprinn fra Philadelphia, vor gamle ven

fra opreisen det foregaaende aar og undsætningsekspedi-

tionens leder. De øvrige 7 var alle anseede mænd fra Phil-

adelphia, deriblandt 4 videnskabsmænd, en ingeniør, en

kunstner og en journalist. Det hele følge var uden snesko

eller ski, og da nattekulden ikke havde formaaet at danne'

nogen skare paa den dybe og vaade sne her nede i

kystens nærhed, vadede hver mand i »puddersukker« til

langt over knæerne, stundom til hoften ! Saa meget mere

beundringsværdig var derfor disse sportsmænds ufortrø-

denhed og udholdenhed, idet de, da vi mødte dem, allerede

havde tilbagelagt omkring 8 km. over dette umulige føre.

Komne i en afstand af henimod hundrede meter

begyndte man paa begge sider at »beskyde« hinanden

med de bekjendte amerikanske øiebliks-fotografiapparater,

hvis korte, dæmpede smeld virkelig gav vort møde et vist



NYE KYSTER OG HJEMTUREN 345

krigersk anstrøq-. I sandhed, en fin de siecle infanteri-

ild!

Snart var vi kun nogle faa skridt borte, da pludselig et

rungende 9-dobbelt hurra klang os imøde gjennem den

tynde høisletteluft. Saa veksledes haandtryk og begei-

strede hilsener med disse hædersmænd, der med sælfan-

geren »Kite« var komne for at hente os tilbage til det civili-

serede samfund.

Uforo-lemmelio^t var dette vort første møde med medmen-

nesker efter 72 dages ensomhed paa en livløs snemark.

Og med hvilken intens nydelse var det ikke, vøre hjerner

modtog de første interessante nyheder om verdens begiven-

heder i det forløbne aar!

Langsomt og under den livligste passiar begav vi os nu

nedover mod det nærliggende land, hvorhen vi kort efter

naaede.— Vor reise var tilende, den 5 august.

Mere end 90 dage havde vi tilbragt paa den grøn-

landske indlandsis, og herunder var tilbagelagt henimod

2000 km.

I 76 dage af denne tid havde løitnant Peary og jeg

været ganske alene, og det var derfor ved vor tilbagekomst

en ubeskrivelig tilfredsstillelse for os igjen at faa se og tale

med andre mennesker.

Førendvi imidlertid kom afsted paa hjemreisen, hændte

den sørgelige ulykke, at ekspeditionens før omtalte mi-

neralog og meteorologiske observatør, Mr. Verhoeff, om-

kom under en udflugt alene efter mineraler. Det var

hans hensigt at forblive ude i 2 dage, men da han ved

udløbet af den 3die dag endnu ikke var returneret, iværk-

sattes straks energiske eftersøgninger efter ham, men

desværre uden resultat. I 7 dage og nætter fortsattes

eftersøgningerne forgjæves, hvorefter de opgaves. Den
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almindelige mening blandt ekspeditionens medlemmer er,

at Mr. Verhoeff under forseget paa at vandre tversover en

kolossal isbræ er faldet ned i en af dens mange sprækker,

idet hans fodsporfandtes i sneen paa den ene side af selve

bræen, medens ellers intet spor af ham kunde opdages.

Før jeg slutter denne skildring af den første Peary-

ekspeditions historie, vil jeg i korthed sammenstille eks-

peditionens videnskabelige udbytte. Foruden de før

nævnte opdagelser i Inglefield Golf, samt den nøiagtige

bestemmelse af indlandsisens nordligste grænser og be-

stemmelsen af selve det grønlandske fastlands form o^

sandsynlige udstrækning nordover, bygget paa opdagel-

sen af Independence Bay, maa ogsaa, som et særdeles

vigtigt resultat nævnes det videnskabelige og indgaaende

studium af verdens nordligste folkestamme, hvorom man

tidligere kun har havt faa og upaalidelige oplysninger at

støtte sig til. Samtidig bør nævnes de omfangsrige sam-

linger af alleslags eskimogjenstande, mineraler, planter

og fugle, der hjembragtes med »Kite« til videnskabssel-

skabet i Philadelphia. Desuden ogsaa fuldstændige op-

gaver over de i vinterens løb tagne meteorologiske og

tidevandsobservationer.

Den 24 august dampede »Kite« langsomt ud af Mac-

Cormick-bugten og bort fra vort lille vinterkvarter, hvor

vi havde tilbragt saa mangen en lykkelig time, og det var

med eiendommelig:e følelser, at vi omsider tabte det af

sigte derinde mellem hundreder af isbjerge,

4 uger senere, efter 14 maaneders ophold mellem øde

ismarker, befandt vi os atter i et af civilisationens million-

centre.
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DEN ANDEN PEARY EKSPEDITION

Neppe trefjerdedels aar var hengaaet efter denne første

ekspeditions afslutning, førend dens energiske leder igjen

befandt sig paa veien nordover i spidsen for et nyt arktisk

foretagende, hvis formaal det var at supplere de af os

under den første færd gjorte opdagelser paa Grønlands

nordkyst. At jeg selv ikke kunde modstaa den fristende

mulighed af at gjense og nærmere at udforske de hemme-

lighedsfulde landstrækninger, over hvilke vi paa vor tidli-

gere reise alene havde opnaaet at kaste et forholdsvis

flygtigt blik, er en selvfølge ; thi de erfaringer, vi under

vor første færd var komne i besiddelse af, havde for os

begge været forbundne med en altfor møisommelig kamp,

til at vi nu skulde lade dem ll2:2:e uvirksomme i den store

og langtfra tilendebragte kappestrid mellem forskerne i

videnskabens interesse.

Den 2 juli 1893 forlod ekspeditionen New-York i sæl-

fanQ:eren »Falcon«.

Blandt nyheder i dens udstyr kan nævnes 8 mexikanske

mulæsler, der efter sigende skulde være af en overras-

kende stærk og udholdende race og samtidig vante til

temmelig strenge temperaturer.

Disse dyr var det meningen at benytte til proviant-

transport fra vørt vinterkvarter op til indlandsisens rand

— en strækning af ca. 6 kilometer med henimod 3000 fods

stigning.
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Af andre sager af speciel interesse ombord kan nævnes

et stort duehus, indeholdende en større samling fine brev-

duer, der var forærede ekspeditionen af en af dens kvin-

delige velyndere. Disse var det løitnant Pearys hensigt

forsøgsvis at anvende som budbringere til vort vinter-

kvarter under slædereiserne i Grønlands indre, hvad de

dog efter de af os indhentede erfaringer neppe kan siges

at være egnede for.

Endvidere medbragtes foruden almindelige baade en

liden med petroleumsmaskine forsynet dampbarkasse, der

ventedes at skulle yde ekspeditionen" megen nytte under

eventuelle sommerudfiugter ijagt- og landmaalingsøiemed

i farvandet omkring vort vinterkvarter. Dette viste den

sig dog senere ikke at være skikket til paa grund af sin

lette bygning og svage maskine. Det var endvidere, naar

isen udpaa høsten lagde sig, Pearys plan at benytte det

lille fartøis maskine oppe ved vort hus til i forbindelse

med en medbragt dynamo at fremstille elektricitet til i8

—20 glødelamper, noget der, som vi senere skal se, heller

ikke kom til udførelse.

Antallet af ekspeditionens deltagere var ved afreisen fra

Amerika 14; senere forøgedes imidlertid dette tal til 15,

idet Pearys hustru, der ogsaa denne gang valgte at følge

sin mand til de arktiske egne, udpaa høsten fødte et pige-

barn til verden, som det virkelig ogsaa senere lykkedes

hende at bringe velbeholden hjem til den civiliserede

verden.

Foruden Pearys hustru medfulgte en anden kvinde,

nemlig den gamle madam Cross, der skulde gjøre tjeneste

dels som kokkepige, dels som pleierske for det forventede

barn. Hun er siden den tid afgaaet ved døden. Hun
blev nemlig syg ombord i »Falcon« under ekspeditionens
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hjemreise sidste høst (1894) og døde ikke længe efter

skibets ankomst til Philadelphia.

Endvidere bestod ekspeditionens deltagere af følgende

personer: Mr. Entrikin, maskiningeniør, Dr. Vincent,

ekspeditionens læge, Mr. Baldwin, meteorolog. Mr. Clark,

zoolog, Messrs. Lee, Davidson og Carr samt Mr. Swain,

ekspeditionens sekretær og stenograf.

Uden eeentliof at henhøre blandt ekspeditionens med-

lemmer medfulgte endvidere kunstneren Stokes, hvis be-

ESKIMO liØRN OG HYTTE PAA KOLONIEN GODHAVN

skjæftigelse udelukkende skulde omfatte forfærdigelsen af

arktiske malerier.

Endelio^ l^efandt sij^ oo^saa blandt vort lille selskab

Pearys tjener Matt, der nu for anden gang gik en frivillig

overvintring i polaregnenes barske klima imøde.

Under reisen nordover med »Falcon« anløb vi flere af



DEN ANDEN PEARY EKSPEDITION 351

de engelske missionsstationer langs østkysten af det af

eskimoer beboede Labrador, i den hensigt at gjøre ind-

kjøb af slædehunde, disse for vor planlagte reise saa nød-

vendige dyr. Det lykkedes os at samle godt og vel 20

hunde paa denne kyst, hvorefter kursen sattes direkte for

Grønland. Den 26 juli fik vi dets luftige, snedækte

tinder isigte og anløb samme aften den danske koloni

Holstensborg, hvor det lykkedes os at erholde 17 hunde.

To dages yderligere seilads bragte os til kolonien God-

havn, hvor vi fremdeles indkjøbte 25 kraftige dyr, samt

opnaaede endelig fra distriktet Upernivik, som vi i de føl-

gende dage besøgte, et sidste tillæg af 27 smukke eksem-

plarer. Dette bragte vor samlede hundebestand ombord

op til 89 dyr, et antal, som vi ansaa for tilstrækkelig be-

tryggende mod enhver fare for at komme tilkort i denne

henseende, især naar hensyn toges til de dyr, vi yderligere

efter al sandsynlighed vilde være istand til at erholde af

eskimoerne ved vørt vinterkvarter i Smiths Sund.

Den 31 juli var vi ved sydenden af Melville-bugten,

dette af hvalfangerne saa frygtede farvand, som det i løbet

af 25 timer lykkedes os at passere uden ringeste ishin-

dring, og to dage derefter, den 3 august kastede »Fal-

con« anker nær bunden af Bowdoin-bugten. Denne er

belio^o-ende ca. 20 kvartmil øst for vort første vinterkvarter,

vel beskyttet mod vind og sø samt med en nogenlunde let

adkomst til indlandsisen.

Dette var det for ekspeditionen udseede overvintrings-

sted, og første akt af vort foretagende var altsaa hermed

afsluttet.

Nu begyndte en travl tid. Først bragtes materialierne

til huset iland, foråt dette øieblikkelig kunde paabegyndes,

dernæst al den mangfoldighed af tønder og kasser, hvori
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vor proviant opbevaredes, og som alle skulde anbringes

paa sine bestemte pladse i og udenom huset.

Dette selv var snart bragt under tag. Dets dimen-

sioner var, som rimeligt kunde være, noget større end de

til forrige aars vinterkvarter benyttede, idet det jo nemlig

skulde kunne huse det dobbelte antal mennesker. Det

fik saaledes en længde og en bredde af resp. 33 og 14 fod

oo- deltes i flere mindre rum. Det forsynedes desuden

med dobbelt glastag, for derved i størst mulig udstræk-

ning at forkorte vinterens ubehagelige og triste mørketid

samt den i forbindelse dermed nødvendiggjorte usunde

kunstige belysning. Til opvarmning af huset samt til

koenino- aQ-tede Pearv denne ^ano; udelukkende at be-

nytte parafin istedetfor det ellers brugelige stenkul.

Den 20 auoTist forlod »Falcon« os for at returnere tilO

Newfoundland, og enhver kommunikation mellem os og

den civiliserede verden var fra nu af afskaaret.

I de følgende dage fortsattes arbeidet paa den endelige

indretning af vørt hus, som af Peary døbtes Anniversary

Lodge.

Personlig var jeg i disse dage optaget med fra kysten at

opbringe ca. 5000 pd. proviant paa indlandsisen. 20 af de

indfødte mænd assisterede mig i dette arbeide, der jo

efter planen egentlig skulde være bleven udført af de

medbragte muldyr. Af disse var imidlertid paa den tid

kun tre ilive af de 8, der bragtes ombord i Philadelphia,

og da de snart efter vor ankomst viste sig at være lidet

skikkede for det vikle og ubanede grønlandske terræn,

blev tanken om at udføre dette arbeide ved disse dyrs

hjælp meget hurtigt opgivet. Dog fortjener det at til-

føies, at de benyttede muldyr efter forlydende ikke var

af en saa god og kraftig race, som løitnant Peary i sin

ordre udtrykkelig havde forlangt.
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Maanederne september og oktober blev benyttede dels

til jagt for at sikre os det nodvendige kjød til brug under

overvintringen, dels ogsaa til oprettelsen af et proviantde-

pot paa indlandsisen til fordel for den kommende vaars

slædereise.

Vore jægeres bestræbelser kronedes med held, idet der

allerede inden oktober maaneds udgang var fældet ca. 70

rensdyr samt over 20 hvalrosse. Disse sidste blev i vin-

terens løb benyttede til føde for vore hunde.

Oprettelsen af et proviantdepot i det indre lykkedes

ligeledes, om vi end ikke opnaaede at give det en saa

nordøstlig beliggenhed, som fra først af haabet.

Høsten var ualmin4elig mild, men ogsaa meget regn-

fuld og ubehagelig. Først i begyndelsen af november

lagde isen sig over Bowdoin-bugten eller netop en hel

maaned senere end i 1S91.

Den 26 oktober sagde vi farvel til solen for et tids-

rum af henimod 4 maaneder, og det ensformige vinterliv

begyndte„

Den 31 oktober indtraf en katastrofe, der, om dens

dimensioner ikke havde været saa indskrænkede, let

kunde havt en alvorligere indfiydelse paa ekspeditionens

skjæbne, end den i virkeligheden fik. En voldsom flod-

bølge, opstaaet ved løsningen af et mægtigt isfjeld fra den

betydelige bræ nær vørt hus, overskyllede strandbredden

og husets omgivelser til en høide af over 20 fød over høi-

vande og rev med sig i sin favn de 32 parafintønder, der i

den lange vinter skulde varme og oplyse vørt hus og koge

vor mad. Heldigvis, blev kun fire tønder fuldstændig

knuste, de øvrige, der opfiskedes, havde dog omtrent alle

erholdt større eller mindre lækager, hvilket først øpdagedes,

efterat deres indhøld var betydelig formindsket. Det blev
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efter denne begivenhed nødvendigt at indskrænke det

daglige forbrug af parafin til et minimum. Og hvad

værre var, den forventede elektriske belysning maatte

efter denne hændelse selvfølgelig opgives.

Med vinterens begyndelse kom de vanlige besøg af de

kjære eskimoer, der saa utrættelig og trofast hjalp os i alle

ekspeditionens gjøremaal og mangen gang lod sig overtale

til at give os kjød til foder for vore hunde, naar deres egne

næsten sultede.

November og december maaned benyttedes for en stor

del til forfærdigelse af udrustning for den kommende

vaarreise. Skind tørredes, skares til og syedes sammen

til dragter og soveposer.

Juleaften blev høitideligholdt i god orden ; nytaarsda-

gen ligeledes, og det nye aar tåget fat paa med fornyet

energi. Hyppige lange reiser til omliggende eskimoko-

lonier udførtes fra nu af for at skaffe foder til vore syd-

grønlandske hunde, af hvilke omtrent 40 endnu var ilive.

Ligeledes udsendtes flere jagtpartier efter rensdyr, og i

regelen vendte de ikke tomhændede tilbage.

Den stærkeste kulde i vinterens løb indtraf i begyndel-

sen af februar, men sank dog ikke under -4- 37° C. mod

-f- 47° C. i 1S91-92. Vinteren var i det hele iaar noget

mildere end den forrige, vaaren derimod blev kold og sen.

Den 14 februar hilsede vi igjen den gryende dag, og kort

efter blev de endelige indkjøb af slædehunde for den nær

forestaaende reise gjort.

De indfødte havde iaar en overflod af hunde, saa vi

erholdt med lethed ca. 30 gode dyr, hvilket bragte antal-

let af Pearys trækdyr op til over ']0. Den 6 marts var

hele ekspeditionens udrustning bragt op til indlandsisens

rand og alt færdigt til den forestaaende færd.
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Den 9de var ekspeclitionen samlet inde ved høstdepo-

tet, hvor reisens begyndelsespunkt laa. Under vort op-

hold ved depotet blev jeg, i lighed med hvad der allerede

den foregaaende høst under slædearbeidet paa indland-

sisen var hændt mig, paavirket af vor ikke meget tids-

mæssige pemmican paa en saa uheldig maade, at jeg ikke

fandt det raadeligt at deltage i reisen. Efter anmodning

af Peary forblev jeg dog endnu et par dage deroppe.

Den 14 marts vendte jeg tilbage til huset sammen med
Lee, som havde været saa uheldig at fryse sin ene fod saa

alvorlig, at han ikke længere kunde bruge den. Mandag

den 26 marts eller neppe to uger efter vor hjemkomst

returnerede endvidere Dr. Vincent med Davidson, der

havde frosset sin ene hæl paa en meget slem maade

under den rasende jævndøgnstorm, som hjemsøgte disse

egne den 22 og 23 marts. Under stormen herskede en

temperatur meget nær -=- 45° C, hvad der er et enestaa-

ende fænomen under en saa voldsom vind.

Adskillige af hundene blev fundne ihjelfrosne efter

stormens ophør, og alle var mere eller mindre medtagne.

Dette var de sidste nyheder, jeg hørte om færden indtil

den I mai. Jeg var nemlig i mellemtiden beskjæftiget

med en slædereise til de uudførskede kyster i Melville-

bugten, som jeg længe havde ønsket at besøge, og under

hvilken det lykkedes mig at gjøre flere interessante

opdagelser.

Ved min hjemkomst til vinterkvarteret fandt jeg Peary

og hans ledsagere tilbage fra indlandsisen med det sørge-

lige resultat, at det hele havde maattet opgives. Hundene

var i de voldsomme storme med temperaturer i enkelte

tilfælde under h- 45° C. stærkt mindskede i antal, og Mr.

Entrikin havde under surringen af en improviseret slæde
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faaet begge fødder frosne, saa han neppe længer kunde

bruge dem, Desuden var de øvrige alle i en temmelig

medtaren tilstand, saa det vilde være høist risikabelt at

fortsætte reisen.

Om den gjenværende del af vort ophold i Grønland

under den sidste ekspedition er der lidet at berette ; nok

er det at sige, at længselen efter »Falcon«,som af løitnant

Peary var engageret op den kommende sommer, efter-

haanden blev meget stor.

En solklar aften i slutten af juli kom endelig to indfødte

med de meget efterlængtede efterretninger om ankomsten

af et skib. Stor var den lettelse, forkyndelsen af dette

budskab forskaffede os. Begeistrede hurraraab sang

gjennem den kjølige aftenluft, ekkoerne drønnede tilbage

fra Mount Bartletts lodrette klippevægge og døede lang-

somt hen ude mellem de fjerne aase.

Hjemreisen med »Falcon«, der nogen tid efter dette

paabegyndtes, foregik hurtigt og uden uheld, og var

gjennemgaaende temmelig blottet for alle interessantere

begivenheder.

Peary forblev, som bekjendt, ved vinterkvarteret for at

tilbringe nok et aar i disse øde egne, efterat have erholdt

proviant og kul iland fra »Falcons« forraad. Den unge

Lee forblev med ham, tilligemed Matt, der altid er en tro-

fast og lydig tjener overfor sin herres ønsker.
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DE INDFØDTE VED SMITHS SUND

Det var om aftenen den 23 juli 189 1, at vi i en af

»Kite's« baade langsomt nærmede os land etsteds paa

sydsiden af Whale Sund, efterat vi kort tid i forveien fra

skibets dæk havde opdaget, hvad vi antog at være men-

neskelige boliger.

Disse boliger, der snart viste sig at være en samling

telte og jordhytter, var beliggende ved foden af et for-

bjerg, paa en lav, fremspringende odde, hvor det et øie-

blik senere med noget besvær lykkedes os at lande.

Af stedets beboere, der ialt beløb sig til 1 1 personer,

kom mændene os straks imøde nedover mod strandbred-

den, medens kvinder oa: børn forsisftisf holdt sisf i bao-
' o 0000

grunden. Et par af os rakte uvilkaarligt ud vøre hænder

til dem for at hilse dem paa civiliseret vis; men hvilket

underligt indtryk det gjorde, da de istedetfor at gribe

disse stirrede paa os med forbausede blikke uden ringeste

begreb om, hvad disse gebærder skulde betyde. At vi var

snille og fredelige mennesker, der ikke vilde dem noget

ondt, syntes de dog temmelig snart at være paa det rene

med, og den i begyndelsen noget trykkede stem^ning gik

lidt efter lidt over til at blive særdeles munter osf livlisf.

En af vøre matroser, der tilfældio-vis under lando^ano-en

var bevæbnet med en kort snadde, tiltrak sig deres speci-

elle opmærksomhed, og særlig syntes de røgskyer, han fra

tid til anden udsendte, at imponere dem og give dem en
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afgjort tro paa hans mystiske og overnaturlige gaver. Et

endnu mægtigere indtryk gjorde det, da han straks efter

ved en hurtig haandbevægelse langs sit høire bagparti

opnaaede at sætte ild i en træpinde for derefter ved

dennes hjælp at frembringe nye og forøgede røgskyer fra

sin mærkelige »lampe«.

Det var tydeligt at skjønne, at de mennesker, vi her

havde for os, ikke tidligere havde været i nogen nærmere

berøring med den civiliserede verdens sønner, ja, at største-

parten af dem endnu aldrig, end ikke paa afstand, havde

havt anledning til at nyde synet af et skib, dette i deres

øine saa vidunderlige produkt af menneskelige hænders

arbeide.

Og opnaaede vi med alle vore rariteter og vidundere at

vække deres høieste interesse og forbauselse, saa gjorde

de indfødte til gjengjæld et ikke mindre stærkt og uud-

sletteligt indtryk paa vore sind. Vilde at se til, skidden-

færdis:e oo- lanotfra vakre fremviste disse menneskerO O o

uvilkaarligt billedet af tilsyneladende meget lavtstaaende

individer.

Deres lange, ravnsorte haar hang vildt og lurvet ned-

over de skinddækte skuldre, ja skjulte for enkeltes ved-

kommende endog halvt de mørke, sammenknebne øine,

hvorved de fik et mærkværdig skummelt, næsten afskræk-

kende udseende.

Senere fik jeg forresten se, at ikke alle de indfødte var

saa helt blottet for haarfrisur som de, vi her havde mødt.

Kvinderne, især de yngre, har saaledes ofte haaret fæstet

op i en top paa issen ved hjælp af en tynd sælskindsrem,

ligesom enkelte af mændene af og til bærer en lignende

rem rundt hovedet for derved at holde øinene fri for sine

lange, fedtglinsende lokker. Disse » lokker «, som mest
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ligner fine hestetas:!, sammenfiltrede til en lurvet masse,

afgiver sikre og varme boliger for snyltedyrenes hær-

skarer.

Eskimoernes pande er lav, ansigtet bredt og trækkene

gjennemgaaende uskjønne. Øieaabningerne er baade

smaa og skjæve, men selve øieæblet maa ellers nok være

af første sort, da deres syn er beundringsværdigt.

Næsen er liden og bred, mundén derimod stor med

tykke læber, saa at den selv hos det smukke kjøn har en

saa ringe lighed med den ideelle kirsebærmund, at mæn-

dene, fremfor at kysse sine hustruer, foretrækker at vise

dem sin specielle ømhed ved at trykke sin allerede tidli-

gere flade næse endnu fladere mod den andens ansigt,

hvilket kjærtegn i regelen ledsages med en lydelig

snusen.

Indenfor de svulmende læber lyser der en række stærke

tænder, hvis nytte strækker sig langt udenfor madtyg-

ningens omraade. Thi befæstede, som de er, til sene-

stærke kjæver, danner de en patent-skruestikke, der be-

nyttes i stor udstrækning ved deres daglige gjerning.

Kvinderne forstaar ogsaa godt, i lighed med sine civi-

liserede søstre længere sydpaa, at »bruge mundtøiet«, men

dos: til nøo^et større 2:avn for sine medmennesker, end

disse sidste pleier at gjøre det. Saaledes tygger de tomme

for tomme hvert af de skind, som mændene bringer dem
hjem fra jagten, efterat de først i udspændt tilstand er

bleven omhyggelig tørrede. Paa denne maade gjøres de

nemlig bøielige og skikkede til klæder for familiens med-

lemmer.

Som af ovenstaaende vil fremgaa, vilde en eskimo for

ansigtets vedkommende falde fuldstændig igjennem ved

et europæisk skjønhedsstevne. I legemlig henseende
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kommer de derimod vort ideal adskillio- nærmere. Saa-

ledes er hænder og fedder meget nette og velformede.

Dette ser man forøvrigt, hvad hænderne angaar, bedst hos

kvinderne ; thi mændenes hænder er som oftest saa vansi-

rede af ar og mærker efter gamle knivskaar, erholdte

under fiaaningen af de fældede dyr, at de derved har tabt

sine oprindelige linier.

Eskimoerne er smaa folk. En mand ved navn Miuk,

der er 170 cm. (67 tommer) hoi, samt hans broder Kayeg-

vitto, der har en lignende høide, betragtes saaledes og med
rette af sine landsmænd som rene kjæmper, Kvindernes

legemer er betydelig kortere end mændenes og holder

sig gjerne omkring 140 cm. (55 tommer).

For saavel mændenes som kvindernes vedkommende,

og mere iøinefaldende hos disse sidste, er hofterne lidet

fremtrædende, medens fordøielsesorganerne synes at op-

tage en forholdsvis betydelig del af legemets volum, noget,

der vistnok staar i forbindelse med det arktiske klimas

strenghed og den derved nødvendiggjorte forøgede næ-

ringstilførsel. Dog har jeg aldrig paatruffet nogen værdig

eskimoborger, der kunde siges at være generet af »et vist

enbonpoint«.

Med hensyn til eskimoernes hudfarve er det ikke saa

let at fælde nogen afgjørende dom derom paa grund af det

rigelige smudsbetræk, hvori de er indbalsamerede. Und-

lod man at tap"e dette med i betrao^tninø-en, vilde man

komme til det resultat, at nyfødte børn er af en ensartet

lys, gulbrun eller graabrun hudfarve, en voksen mand deri-

mod noget mørkere med sorte flekker og endelig en olding

sort med lyse flekker. I virkeligheden er den voksnes

hudfarve sammensat af de samme kulører som de, der

ovenfor er angivne for nyfødte børn, om end muligens af

en gjennemsaaende noget mørkere tone.
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Man kan vanskelig bebreide eskimoerne ved Smiths

Sund deres skiddenfærdighed; thi den er en næsten uund-

gaaelig følge af de haarde og primitive vilkaar, under

hvilke de er henviste til at leve. Alt det vand, de trænger

til drikke eller til sin simple madlavning, maa nemlig

gjennem 9 til 10 maaneder af aaret møisommelig skaffes

tilveie ved smeltning af sne eller is i stenkar over spar-

somme spækflammer, hvilket baade er besværligt og paa

det nærmeste kræver alt det spæk, de har til sin raadighed

i disse øiemed.

Som rimeligt kan være, er derfor et bad eller en ordent-

lig vask for dem en ukjendt luksus, som de, trods vort for-

holdsvis gode exempel blandtdem, aldrig vil kunne indføre

under sine nuværende kaar. Men en god del maatte de

dog kunne udrette i retning af renslighed alene ved et

vædet fugleskind eller i nødstilfælde en skarp sten, om
sansen for renslio^hed først blev vakt hos dem. Og^ dette

kan det nok hænde, vi allerede opnaaede at gjøre under

vort ophold blandt dem, at dømme efter visse smaa til-

sprang til properhed hos kvinderne, hvis lyst til at behage

ikke er ringere under disse breddegrader end under ækva-

tor.

Det vakte megen forbauselse og tildels munterhed, kan

jeg huske, da nogle af de indfødte første gang saa os

dukke vøre hoveder i en vandbøtte for derefter at gnide

os som rasende med næverne. De forstod tilsyneladende

ikke den hele manøvre, fattede ikke, hvad aarsagen kunde

være, eller hvilken hensigt vi havde. De syntes at være

uvidende om begreberne renslighed og urenslighed og

undlod letsindig at rødme, naar de af og til fik se sine

sorte hænder ved siden af vøre »noget« mindre sorte.

Grunden, hvorfor de mangler denne sans for renslighed.
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er ubetinget at søge i den omstændighed, at skiddenfær-

digheden, idetmindste tilsyneladende, ikke paafører dem
ulemper eller skade paa sundheden. Dette har igjen sin

aarsag i den overordentlig rene og bakteriefrie luft, hvad

der vel for størstedelen maa tilskrives det streng-e klima.O
For tiden bestaar den isolerede stamme af indfødte ved

Smiths Sund af 243 individer mod 234 i 1892, idet fød-

slernes antal i de mellemliggende to aar havde oversteget

dødsfaldenes med 9.

ISFLAKET REVNER

(Arktisk Scene i Beg^iidelsen af Sommeren)



KAPITEL XXIII

JAGT

Høstens tid er kommen, og med hvert døgn, som gaar,

beskriver solen sin bue alt nærmere og nærmere den

sydlige horisont. Saa en vakker dag sænker den for

stedse sin gyldne skive ned bag de lange rækker af

blaalige fjelde paa Inglefield Golfens sydside. Som den

forsvinder, sender den det øde landskab sin sidste glødende

hilsen. Thi næsten fire maaneder skal lano-somt hen-

rinde, førend det atter skal bade sig i dens vækkende

straaler. For sidste gang blinker og glitrer det derude i

golfens mørke bølger, hvor isfjeldene vugges lig svøm-

mende feslotte ; for sidste gang gløder de skinnende

snekupler over fjeldplateauerne i det fjerne.

Men midt under denne ophøiede og storslagne scene-

forandring i naturens tause rige, kan vi dybt inde i en

afsides og beskyttet fjord iagttage en liden livlig, rødmos-

set eskimo, hvem det ved adskillige dristige spring over

isflagene nærmest land omsider er lykkedes at sætte føden

paa den nyfrosne høstis. Hans ansigt straaler af livslyst

og glæde ; thi livet byder ham jo saa uendelig mange

tiltrækninger. Sommeren begyndte netop at blive en

smule ensformig med sine evig sollyse dage og nætter, og

nu kommer vinteren som en kjær og velset gjæst. Nu
kan han straks begynde den spændende høstjagt efter

sælen ; thi isen har lagt sig. Og inde paa stranden staar

hans unge kone foran den lave stenhytte og smiler ved
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tanken paa den behagelige afveksling, lidt ferskt sælkjød

skal forskaffe dem nu efter sommerens seige narhvalkjød

eller dens evindelige alker.

Forsigtig prøver den indfødte isens styrke med sit

sælspyd, eftersom han raskt bevæger sig udover dens

speilblanke fiade. Mindre og mindre bliver hans skik-

kelse, indtil han tilsidst forsvinder bag et mægtigt, inde-

frosset isfjeld. Dette bliver for meget for hans tre trofaste

hunde, der inde fra stranden opmærksomt og med spidsede

ører har fulgt sin herre paa hans ensomme vandring. De

rykker utaalmodig i de lange remme, hvormed de holdes

bundne til en svær stenhelle, og sender sine lange klagehyl

ud i den stille middagstime. De saa jo, at isen var sikker,

og saa lader han dem alligevel være tilbage, glemmer,

hvor lystig de mangen gang før har trukket ham paa

slæden henover det jevne, glatte isdække. Nei ; det er

for meget! De hyler endnu stærkere og mere melankolsk,

saa husmoderen tilsidst maa gaa bort og klappe dem alle.

Da tier de og lægger sig rolig til at sove paa de kolde

klipper.

Vi vil imidlertid følge manden paa hans. vandring ude

mellem isfjeldene paa fjorden.

Fremdeles bevæger han sig fremover, men langsommere,

som om han speidede efter noget. Sit sælspyd, bærer

han med tilhørende line i høire haand ; i venstre har han

et stykke bjørneskind, medens han bag paa r3^ggen i en

sælskindsslir bærer en halvt udslidt jagtkniv med et af

hvalrostand forarbeidet skaft.

Pludselig standser han og bøier sig ned mod isen. Det

er et hul af neppe 5 cm. gjennemsnit, der tiltrækker sig

hans opmærksomhed i saa stærk grad ; det er nemlig et

af fjordsælens pustehuller.
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Forsigtig lægger han det lille stykke skind tilrette paa

isen tæt ved hullet, og sætter sig saa roligt ned for at

vente paa sælens tilsynekomst.

Da imidlertid en enkelt sæl har flere pustehuller, kan

der ofte hengaa lang tid, førend dette indtræffer. Men
taalmodig bliver han siddende tinie efter time, indtil dens

snude endelig viser sig i den lille aabning. Da gjælder

det at føre spydet med sikkerhed ; thi blinken er liden, og

SÆLFANGST PAA HØSTISEN

gjør han et feiltræf, er hele hans lange venten spildt. Er

der paa den tid mangel paa næringsmidler i hans hus, har

han i saa tilfælde intet andet at gjøre end at vente fra nyt

af, medmindre han kjender sælens øvrige pustehuller.

Thi da kan han nemlig ved et raskt løb bort til det af

disse huller, som han anser det for sandsynligst, at den
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bortskræmte sæl vil benytte, ofte opnaa at møde den

paanyt.

Træffer han sælen, er den imidlertid for stor til, at den

kan trækkes op gjennem hullet, der alene er beregnet paa

dens snude. Han maa derfor forstørre aabningen, hvilket

han udfører ved hjælp af sin kniv med en beundringsvær-

dig øvelse og hurtighed.

Er saa sælen bragt op paa isen, stikkes den, om nød-

vendigt, end yderligere med kniven, hvorefter saaraabnin-

SLÆDE FRA SMITHSSUND-EGNENE

gen omhyggelig tillukkes ved hjælp af en bennaal, for at

unødvendigt blodtab skal undgaaes.

Fornøiet vandrer nu den indfødte tilbage efter sin slæde

og sine hunde for at bringe byttet hjem, uagtet han nok

ogsaa uden synderlig vanskelighed med det samme kunde

have slæbt det med sig over den snefri is. Men ønsket

om straks at faa nyde sæsonens første kjøretur er altfor

stærkt til, at han ikke skulde tilfredsstille det. Snart

staar han hos sine tre yndlinger, løsner dem fra stenhellen

under øredøvende spektakel, og et øieblik efter render

de med slæden neppe fastgjort til trækremmene afsted

nedover fjeldknauserne mod strandbredden, indtil han

omsider faar standset dem og kan bringe sit kjøretøi helt

i orden.
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Saasnart vor indfodte ven har bragt sit kjøretøi i orden,

svinger han sit korte svøbeskaft, der er udstyret med en

snert af 5 meters længde, med øvet haand, kaster sig paa

slæden, og afsted gaar det saa i fuld galop henover den

glatte flade. Ingen tommer bruger han til at styre sit

viltre forspand ; svøben alene behersker dem fuldstændig.

Slaar han gjentagende paa isen til venstre for dyrene,

gaar de til høire, og omvendt. Vil han paaskynde ens

løb, forstaar han at træffe den paa dens mest ømfindt-

lige steder, dog altid med den størst mulige lempe.

Snart er sælen naaet og byttet placeret paa slæden.

Hjemover lægger han kanhænde veien indom en eller

anden liden odde, hvor han har en rævefælde staaende,

som bør være i orden nu, naar vinteren staar for døren.

Den er bygget af regelmæssige, flade stene i form af en

aflang firkant, og dens aabning er saaledes indrettet, at

naar ræven trækker i et indeni fælden anbragt stykke

spæk, tillukkes den øieblikkelig ved hjælp af en større,

flad sten, der gjennem en rem paa en sindrig maade staar

i forbindelse med spækstykket. Hvor mange ræveskind,

der paa denne maade af stammens medlemmer erholdes

hvert aar, er ikke godt at sige. Men adskillige hundrede

maa det være, da der til hver af de voksnes pels alene

medgaar omkring 8 ræveskind. Skindene af disse dyr

er desuden ikke synderlig holdbare.

Ogsaa til bjørnefangst anvendtes vistnok ikke sjelden

før i tiden lignende fælder som de ovenfor beskrevne, dog

selvfølgelig hyggede i langt større maalestok og af betyde-

lig tungere sten. Jeg havde saaledes anledning til at

iagttage resterne af en saadan vældig, gammel bjørne-

fælde paa østkysten af det nu ubeboede Ellesmere-land i

sommeren 94. Men for tiden er denne bjørnefangst-
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methode, saavidt jeg har kunnet opdage, gaaet fuldstæn-

dig af brug. Naar der derfor alligevel hvert aar dræbes

ikke saafaa hjørne i disse egne, saa sker dette paa en be-

tydelig mere uforfærdet maade end den ovenfor antydede.

Det egentlige bjørnejagtfelt er beliggende søndenfor

Kap York paa Melville-bugtens islagte farvand, Derude

paa de øde vidder, fjernt fra den hjemlige arne, har eski-

moen udkjæmpet mangen en haard dyst med den mæg-

tige hvidbjørn.

Der skal mod og aandsnærværelse til en saadan kamp,

og det er derfor ikke alle indfødte, der er lige godt skik-

kede til at være bjørnejægere. En af de mere fremtræ-

dende af disse for tiden er en mand ved navn Akpallia.

I aaret 1891 kaldte han sig forresten Nordingjer; men da

RÆVEFÆLDE

vi 2 aar senere atter traf ham, havde han uden nogensom-
helst høiere resolution tilladt sig at forandre dette sit

oprindelige navn. Hvilken grund han havde havt hertil,

var det mig umuligt at faa ud af ham. Formodentlig er

han stadig bleven plaget med breve, der var bestemte for

andre med samme navn. Nok herom, — manden er en

dygtig bjørnejæger paa omkring de 40, der har nedlagt
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mangen en lodden kjæmpe. Sidste gang han havde

været ude for at prøve jagtlykken, traf det sig, at jeg fik

nattely i hans hytte nogle dage efter hans hjemkomst.

Jeg spurgte ham straks ud om hans færd ; thi rygtet

havde allerede vidst at fortælle, at bjørnene havde faret

slemt med ham dennegang, idet de fortiden at have

flænget hans ene arm skulde have dræbt 2 af hans

hunde.

Jeg fik efter megen sporgen greie paa hans oplevelser

under denne tur, og jeg gjengiver dem her i en noget

udarbeidet form, idet man af samme vil faa et ganske

korrekt indtryk af de eskimoiske bjørnejagter i sin al-

mindeHghed.

Det var i marts maaned, at Akpallia pludselig blev be-

taget af en ubetvingelig længsel efter at gjense Melville-

bugtens gamle tomter, hvor saa mange af hans bjørne-

jagter havde gaaet for sig. Han reparerede i en hast sin

alderdomssvage slæde, lappede selv sin fillede fugleskinds-

skjorte — thi han var enkemand — og gav sine hunde en

rigtig ordentlig portion mad. Saa tog han sig en god

lur og drog tidlig den næste morgen afgaarde, efterla-

dende sine tre øiestene, en gut og to piger, i sine naboers

varetægt. Fire dage efter befandt han sig ved Kap York,

200 km. i sydost for sit hjem paa Herbert-øen. Her har

bjørnejægerne sit hovedkvarter, idet nemlig dette sted

som regel er beboet af flere faste familier, hvis forsørgere

for en stor del beskjæftiger sig med bjørnejagt.

I et par dage forblev nu Akpallia i ro og mag ved Kap

York-koloniens kjødgryder, og herunder blev det aftalt, at

to af stedets jægere skulde slaa følge med ham paa den

forestaaende jagt. Den ene af disse var kun en halvvok-

sen gut, og hvorfor han egentlig kom med, var nok, fordi
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han var eier af et veritabelt gevær. Dette havde han til-

tusket sig af en af mandskabet paa en engelsk hvalfanger

for et betydeligt kvantum elfenben, hvilken handel han i

høi grad syntes at være tilfreds over. Rigtignok havde

han for tiden kun to ladninger krudt tilbage samt intet

bly til kugler, hvorfor han maatte nøie sig med smaasten,

og vistnok var ogsaa bøsseløbets længde ved en explosion

bleven forkortet til en halv meter; men ikke desto mindre

var 02: blev dos: oreværet med sine feil 02- mano^ler et sær-

deles frygtindjagende vaaben, der satte dets unge eiermand

i en respekt blandt hans kammerater, som om han allerede

skulde have nedlagt et dusin bjørne.

Da de tre jægere omsider drog afsted fra Kap York,

raadede de over tilsammen 15 hunde samt tre gode

slæder. To dage hengik, uden at de saa noget tegn til,

hvad de søgte. De var da saa langt ude paa isvidderne,

at kun en let, blaalig stribe mod nord forkyndte om
landets nærværelse. Om morQ-enen den tredie daa; kom

de endelig op i friske bjørnespor.

Man kan kun daarlig gjøre sig en idé om, hvilken op-

hidsende virkning en begivenhed som denne har paa

eskimoerne, disse ivrige jagtens dyrkere, og deres rov-

lystne hunde, naar man ikke personlig har havt anled-

ning til at iagttage dem under saadanne omstændigheder.

Hundene strammer utaalmodig i sine trækremme og

speider med spidsede ører udover den hvide flade, medens

deres herrer samtaler, ivrig hviskende, standser og lytter,

strækker sig og speider, løber lidt og standser igjen, saa

man tilsidst begynder at tvile om, at folk, der bærer sig

saa, bare fordi de opdager et spor eller to, virkelig kan være

saadanne mesterjægere, som man fra først af kunde have

grund til at tro. Dog kommer man snart ved yderligere
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iagttagelser af dem til det resultat, at de tiltrods for sin

stærkt ophidsede sindstilstand selv i de alvorligste situa-

tioner forstaar at bevare den mest beundringsværdige

aandsnærvæ reise.

De spor, vore venner havde opdaget, var efter en binne

med to unger. En tid forfulgte de alle de samme spor,

men da de saa med et paatraf endnu et friskt spor efter en

enkelt bjørn, der havde gaaet i en helt forskjellig retning

fra de første, skiltes de, idet Akpallia valgte at forfølge

det sidste paa egen haand.

Langt om længe opnaaede han at faa øie paa det efter-

stræbte dyr. Det laa da roligt og solede sig ved foden af

et isbjerg, men endnu saalangt borte, at det kun saa ud

som en uformelig mørk masse.

I samme øieblik som den indfødte har opdaget det,

stiger hans ophidselse, og han tiltaler sine hunde i en

dæmpet hæs, næsten hvæsende tone. »Takkotakkotakko-

takko!« (»se, se !«) udslynges med en forbausende hur-

tighed. Hundene vender i samme nu sine hoveder med

spørgende miner mod sin herre. Har han virkeligt op-

dao^et nøo-et .r' Thi fra den rinoe høide, hvori deres øine

befinder sig, kan de selv endnu kun se de ensformige

sneskavler og isstykker omkring sig.

Saa fortsætter han: »Nannuk, — nannuk,— nannuk,

— nannuksua!« (»bjørnen, — en stor bjørn !«) Neppe

har han udtalt disse ord, førend de fem hunde bliver over-

fald t af en iver, der ikke længer lader sig styre. De
ophører at følge sporets lange kurver og haster kun vildt

og instinktmæssigt i den rigtige retning.

Der er nu kun en kilometers afstand mellem dem og

bjørnen. Da gjør denne et pludseligt ryk, reiser sig op

og staar et øieblik ubevægelig med hoved og hals udstrakt
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i retning mod slæden. Men i sin nye stilling er den

bleven synlig ogsaa for hundene, der nu med forøget vold-

somhed trækker slæden henover isens mange ujevnheder.

Kun altfor godt synes bjørnen af traditionen at kjende

den blodtørstige eskimo og hans fodrappe hunde. Thi

snart kaster den sig smidig ind i et pilsnart løb bort fra

det farlige sted. Men Akpallia hopper af slæden for at

lette hundenes løb og griber fast i styrearmene bagpaa,

medens hans ben danser vildt under ham for at holde følge

med de paanyt opmuntrede dyr.

Bjørnen render vistnok hurtig, men den kan dog ikke

holde hundene stangen. Mere og mere haler de ind

paa den, medens denne ihærdig fortsætter sit løb. Men

Akpallia maa atter slænge sig paa slæden for at spare

kræfterne, indtil om faa øieblikke hele hans kraft og

spænstighed skal lægges beslag paa. Han er en forholds-

vis storog^ tuno- mand, saa hans væsrt sinker hundene ikke

saa lidet. Men han ved, at det forfulgte dyr snart maa

sagtne sin fart ; thi bjørnen er ingen længdeløber.

Tilslut er han kun nogle hundrede meter fjernet fråden.

Da bøier han sig forover og overskjærer med et raskt

snit hempen, der holder de enkelte hundes trækremme

sammen. Slæden braastandser i samme nu, og de be-

friede dyr skjærer med lynets hastighed fremover mod
fienden. Saasnart denne mærker, at al videre flugt er til

ingen nytte, kaster den sig rundt for at sætte sig til mod-

værge.

Imedens river Akpallia sin landse af slæden og haster

afsted for selv at naa kamppladsen.

Frygt kjender ikke denne isørkenens kjække søn.

Han befinder sig alene ude paa en ensom snevidde ; thi

hans to venner er forlængst med sine kjøretøier for-
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svundne i horisonten. Han er ifærd med at optage kam-
pen mod et rovdyr, der med et eneste slag af sin pote kan
berøve ham Hvet. En kamp, hvori han samtidie maa
præstere mod, seighed, styrke, koldblodiglied, kløgt oo-

ISBJØRN ANGRIBER EN SÆL

behændighed, foråt udfaldet med nogenlunde sandsynlig-

hed skal kunne antages at blive til hans fordel.

Saasnart Akpallia har naaet hen til bjørnen, griber han

med begge hænder fast om sin landse og render den med
voldsoni kraft mod dens hjerte. Men ved en pludselig og

uventet bevægelse af dyret faar landsen en gal retning og

standser braat mod dens mæs^tis^e skulderben. I næste

øieblik er landsen brudt i sønder af.. de.ns,. ena pote, og
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Akpallia er vaabenløs. Bjørnen vender nu sit raseri helt

mod jægeren, idet den herunder fuldstændig synes at

ignorere hans glæfsende hunde. Akpallia gjør et par

kast bortover sneen for at naa sin kniv, som han under

angrebet med landsen slængte fra sig i kamppladsens

umiddelbare nærhed, men herunder synker hans ene fod

uventet ned gjennem den forræderske skare, han snubler,

og i næste øieblik hviler bjørnens ene forlab tungt paa

hans venstre overarm. Han opbyder overnaturlige kræf-

ter for at komme løs, hyler op imod dens vældige gab for

at skræmme den og slaar den i ophidselsen med knytnæ-

ven i brystet. Men løs kan han ikke komme, dertil har

dens klør allerede trængt sig for dybt ind i hans kjød.

Naar bjørnen alligevel ikke i øieblikket tilføier eskimoen

nogen yderligere skade, saa er det alene fordi den nu har

faaet andet at bestille. Thi ikke før saa hundene sin

herre styrte til marken og trues med at knuses under den

mægtige modstanders poter, førend disse trofaste dyr

dumdristig styrter sig ind over bjørnens krop, angribende

den som rasende tigerkatte. De to ældste i flokken, et

par prægtige, fuldstændig ulvelignende dyr, som har fulgt

sin herre i saa mangen en haard dyst, viger ikke fra hans

nærhed, men angriber bjørnen ret i fronten, ja den ene

glæfser endog gjentagende efter poten, der holder den

indfødte presset mod den hvide sne. Men bjørnen slipper

ikke sit tag. Snart opnaar den ved en hastig manøvre at

slaa den ene af sine to værste angribere isvime. Situa-

tionen, der før var farlig nok, begynder nu at blive for-

tvilet. Men ikke nok hermed, en ny bjørn dukker op

bag et isbjerg i nærheden og nærmer sig i fuldt spring.

Nok en hund ligger snart blødende paa sneen, og alt haab

synes nu at være ude for Akpallias redning.
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Da skjærer i pilsnar fart to lette kjøretøier frem bag

det samme isfjeld, hvor den sidste bjørn netop var kom-

men tilsyne. Det er Akpallias kammerater. De hyler

vildt ved synet af sin truede ven, der halvt bevidstløs

svarer med stærke os: fortvilede nødraab.

Bjørnen slipper sit bytte og flygter henimod det andet

dyr, der allerede i nogen afstand har passeret forbi stedet,

og Akpallia er reddet. I næste øieblik er de to kamme-

raters hundespand sat i frihed, bjørnenes flugt standset,

og med forenede kræfter, samt under medvirkning af et

dundrende skud fra den mishandlede bøsse, lykkedes det

dem i løbet af en kort og skarp kamp at nedlægge de to

dyr. Saa blev Akpallias saar, der heldigvis ikke havde

foraarsao^et no^et stærkere blodtab, forbundet med lange

striber, skaaret af et gammelt, tilspækket og smudsigt

sælskind, hvorefter bjørnene blev flaaede, og mest muligt

af kjødet læsset paa slæderne.

Kun den ene af de to trofaste hunde, der under kampen

var blevne saarede af bjørnen, var endnu ilive, og blev paa

slæden transporteret hjem, hvor den senere kom sig, me-

dens den anden var dræbt paa flekken. To dage derefter

var jægerne atter tilbage ved kolonien ved Kap York,

hvor deres eventyr blev berettede med omhyggelig nøiag-

tighed for en levende interesseret tilhørerskare.

Slige scener, er ikke sjeldne under eskimoernes vilde

bjørnejagter. Deres liv er som et høit og farligt spil, i

hvilket ingen kan undgaa at deltage. Selve livet er ind-

satsen, kost osf klæder for en stakket tid den attraaede'&

gevinst.

Vi vil nu gjøre bekjendtskab med hvalrosjagten, saa-

ledes som den drives i disse øde egne.

Tidlig paa foraaret, netop som vinterkulden er paa det
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strengeste, og førend endnu solen har vist et glimt af sin

flade over horisonten i syd, begynder de indfødte familier

lidt efter lidt at forlade sine spredte vinterhuse langs kys-

ten ved Inglefield Golf og søndenfor denne for at tåge

midlertidig bolig i snehytter længere nordpaa i nærheden

af Kap Alexander. Her vokser disse snehytter i løbet af

kort tid op som paddehatte, sædvanligvis samlede i et par

større klynger, gjerne i en halv snes kilometers afstand

fra hinanden.

Hvorfor de indfødte under hvalrosfangsten vælger at

bosætte si^ saa lano-t nordøstover, er fordi de derved

stadig kan befinde sig i nærheden af kystisens yderste

grænse, hvad der er særdeles bekvemt, idet denne fangst

netop foregaar paa den nye is, der jevnlig danner sig paa

disse steder.

Vi vil nu følge en flok jægere paa deres færd, naar de

en tidlig morgenstund drager afgaarde for at drive hval-

rosjagt langt ude paa nyisen i Smiths sund.

En lang karavane af slæder drager efterhaanden afsted

udover havisen. Der er henved et dusin af dem. Hver

slæde er som oftest bemandet af et par jægere samt

trukket af et spand, bestaaende af gjennemsnitlig 5 til 6

hunde. I regelen hengaar henimod et par timer, førend

jægerne naar ud til fangstfelterne nær det aabne hav, og

det uagtet farten over den for størstedelen snefri is er

meget rask, ja uden vanskelighed kan gaa op i et snes

kilometer i timen. Under den sidste del af udfarten

spreder gjerne kjøretøierne sig, saa de fleste af dem snart

svinder for ens blikke under horisonten. Slæder og hun-

despand efterlades omsider, men sædvanligvis saa langt

tilbage fra selve tyndisen, hvor jagten drives, at hundene

holdes fuldstændig udenfor den hele affære. Undertiden
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gaa dog flere jægere sammen og tåge nogle hunde med
sig. Saa begiver de sig videre tilfods en kilometers vei

eller saa, indtil de befinder sig ude paa et isdække, saa

tyndt, at det gaar i tydelige bølger ved hvert skridt, de

tager. Da isen herude paa grund af forskjellige aarsa-

ger, som paa visse steder stærke strømninger eller dens

opbrud og senere sammenfrysning, overalt har en for-

skjellig tykkelse, udviser de indfødte altid den største for-

sigtighed, naar de bevæger sig henover den. Herunder

er deres nøie kjendskab til forskjellige istykkelsers schat-

teringer, den større eller mindre rigdom paa saltkrys-

taller paa overfladen samt øvrige udseende dem til stor

veiledning, saaledes at de allerede med oiet alene med
nogenlunde sikkerhed vilde kunne bestemme den kro-

gede marschlinie, der er nødvendig for at undgaa alle

farlige steder. Dog pleier de samtidig stadig at prøve

isens styrke med landsen, hvis ene ende er forsynet med
en paasurret pig af narhvalhorn eller i de aller sidste aar

som oftest af et eller andet stykke jern, som det under

deres sparsomme samkvem med de hvide mænd er lyk-

kedes dem at tiltuske sig. Denne pig benyttes, som vi

skal se, ogsaa under selve hvalrossens indfangning. Af

længde er den omkring halvanden meter og bestaar for

størstedelen af træ. I 30 til 40 ctm.'s afstand fra den

ene ende eller der, hvor det temmelig tykke træskaft

støder sammen med selve landsepartiet, der er af elfen-

ben, er den forsynet med et kunstigt, ved hjælp af seige,

elastiske skindremme konstrueret, led, der alene virker,

naar de to dele af harpunen udsættes for ydre pres. Ved

dette led hindres blandt andet landsen fra at brække,

naar den efter at være trængt ind i hvalrossens legeme

med stærk fart føres ned i dybet. Yderst i enden er den
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forsynet med en skarp od, der i tidligere tider var af

sten, men i de senere aar udelukkende forarbeides af jern.

Gamle tøndebaand benyttes som materiale hertil i stor

udstrækning; kun maa disse ikke være altfor tynde. Til

landsens træskaft maa de indfødte ofte i mangel af et

større stykke træ benytte to eller flere mindre stykker,

der da bliver fast sammensurrede med skindremme.

Ude paa det tynde, bølgende isdække derude i havbry-

net er det altsaa, at jagten begynder. Snart hist, snart

her synger og brager det i isen omkring en, speildækket

splintres, saa smaastykker skyves raslende udover den

glatte flade, og op igjennem det saaledes dannede hul

løfter den skjæggede hvalros rolig og majestætisk sit

grinende aasyn. Man hører dens dybe aandedræt, der

lyder som en langsom snorken i formiddagens stille

tusmørke. Lyden gjentager sig nogle gange ligesom

sukkende, man skimter den udaandede sky af vanddamp,

der i den overordentlig lave temperatur synes en ligesaa

skinnende hvid som skyerne fra et lokomotivs ventiler.

Efter et øiebliks forløb trækker dyret sig atter langsomt

og roligt tilbage ned i dybet. De kolde bølger lukker sig

over dets mørke skalle, medens man endnu hører de sæl-

somme pustende lyd fra andre kanter.

Det er, naar hvalrossen saaledes er ifærd med at bryde

sig op igjennem isen for at drage aande, at eskimoen som

en pil iler hen til stedet og angriber det opdukkende

dyr. Endnu oftere bruger han at vente ved et allerede

tidligere formet hul, hvor som regel dyret senere jevnlig

indfinder sig. Ofte paatræffes ogsaa hvalrosse, der trods

vinterkulden har krøbet op paa selve isens overflade, der

hvor denne er stærk nok til at bære dem, f. eks., hvor

den ved ispresninger har faaet flere lag af sin tykkelse

skjøvet ovenpaa hinanden.
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Under angrebet paa hvalrossen benytter den indfødte

som regel kun det ene vaaben, landsen, som han, for at

undgaa at medføre nogen særskilt harpun, har indrettet

saaledes, at den ogsaa kan bruges i denne egenskab.

Da hvalrossen har et overmaade tykt og seigt skind,

støder den indfødte helst vaabenet ind i dyrets legeme

direkte med den høire haand — istedetfor at kaste det —

,

medens linen holdes omhyggelig opkveilet i den venstre.

Selve landsen napper han atter ud, harpunspidsen deri-

mod bliver paa grund af sin særegne form siddende igjen

paatvers i dyrets kjød.

Saasnart det rammede dyr forsvinder i dybet, gjælder

det i en fart at hindre det fra at løbe afsted med hele red-

skabet. Thi ligeoverfor en hvalros nytter det kun lidet,

at jægeren stoler paa sin egen fysiske styrke. Landsens

jernpig planter han med et kraftigt stød i isen, og om-

kring den gjør han længst nede en hastig tørn eller to

med linen. Knæet og den ene skulder stemmes nu imod

det solide skaft, hvorefter han spændt afventer, at linen

skal strammes. Saa svinder alle dens krøl og bugtninger

langsomt og efterhaanden, og den ligger der, spændt og

dirrende som en buestreng, langs isens overflade.

Glipper i det øieblik jernpiggen, eller brister isen, hvor

den er rammet ned, gaar som oftest byttet tabt sammen

med harpunen og fangremmen, medmindre det lykkes

ham i farten at faa fæstet linen paanyt. Men som den

resterende del af den opkveilede fangrem rives bortover,

kan det nok ogsaa hænde, at jægeren faar sine ben viklede

ind i den, saaledes at han maa gjøre følge med ned i de

kolde bølger. Hvalrosjagten er idetheletaget temmelig

farlig. Alene i tidsrummet 1891 til og med 1S94 er

saaledes to jægere inden denne lille stamme dragne ned

i dybet og druknede under hvalrosfangst.
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Lad os imidlertid forudsætte, at is og redskab holder,

og altgaar godt. Snart slappes atter langsomt den stram-

mede line, jægeren puster lettere og kan, medens dyret nu

kommer op for at aande, med sin kniv paabegynde et par

huller i isen tæt ved, hvor han staar. Men hver gang

linen strammes paanyt, maa han atter lægge sig med hele

sin tyngde mod den kn agende landse.

Saasnart de to huller i isen er færdige, haler han ind

nogle favne af linen, mens denne er slåp, stikker løkken

et par gange ned igjennem det ene hul og op igjennem

det andet, fæster den yderligere, og byttet er paa det nær-

meste sikret.

Nu griber han den fra linen befriede landse og iler hen

til aabningen i isen, hvor han hver gang modtager det

opdukkende dyr med kraftige landsestød. Paa denne

maade lykkes det ham efterhaanden at udmatte og dræbe

det. Ser han nu nogle af sine kammerater etsteds ude

paa den vide flade, raaber han til dem, foråt en af dem kan

komme ham til hjælp under arbeidet med at faa dyret op

paa isen og partere det. Men ofte er ingen af hans kam-

merater i nærheden, og han maa udføre det hele alene.

Men nu kan en hvalros veie henimod sine 1000 ko-,, os:

det skulde derfor synes noksaa umuligt for en enkelt

mand uden videre hjælpemidler at manøvrere med en slig

kolos. For saa praktiske og omtænksomme mennesker

som eskimoerne er det imidlertid, som vi skal se, ingen

umulighed

Jægeren hugger blot et par nye huller i isen, skjærer

endvidere nogle parallele snit i hvalrossens fingertykke

skind, hvorved stærke hemper frembringes, træder fang-

remmen igjennem s-aavel hullerne i isen som hemperne,

og han har straks til sin raadighed den prægtigste fir-
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skaarne talje, han kan ønske sig. Thi, som man kan for-

ståa, glider en line, som den var smurt, gjennem ishuller

og trånede hemper. Er isen stærk nok, bringer han

helst det døde dyr helt op paa dennes overfiade, medens

han i modsat tilfælde maa nøie sig med at hæve en del af

byttet op over vandfladen, hvilken del derefter afskjæres

stykkevis. Saa skjærer han nye hemper længere nede i

dyrets krop, en ny del af denne hæves derefter i veiret og

parteres, — og saaledes fremdeles, indtil det hele ligger

opskaaret i stykker udover isen. Nu hentes hundene,

slæden belæsses med omtrent den halve del af byttet, og

han begiver sig paa hjemreisen. Herunder opsøger han

nogle af de andre fangere, fortæller dem om, hvor resten

af kjødet er at finde, om de ikke selv skulde gjøre nogen

fangst, og endelig langt om længe naar han saa træt og

sulten hjem til pladsen udenfor kolonien, hvor nysgjer-

rige smaabørn møder ham med fakkelskin i den mørke

vinteraften.

Møder man om sommeren en eller flere flokke af nord-

grønlandske hvalrosse og angriber eller forstyrrer dem,

kan de være temmelig farlige at have med at gjøre, om
man befinder sig i aaben baad. Og i kajak vilde det jo

være det rene selvmord at blande sig i disse dyrs anlig-

gender.

Ved en anledning— det var under en baadtur over

Whale sund i august 1891 — mødte Dr. Cook, Mr. Gib-

son, mineralogen Verhoeff og jeg flere flokke af hvalrosse,

der laa og solede sig paa nogle isflag lige i vor kurs. Vi

angreb nogle af dem i al troskyldighed for straks efter til

vor ikke riuQ-e overraskelse at se os omrino^ede af, hvad

jeg skulde anslaa til henimod et hundrede af disse uhyrer,

der brølende og snøftende nærmede sig vor baad paa alle
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kanter. Heldigvis var vi alle bevæbnede med hurtig-

skydende magasin rifle r, og en eskimo, Ekva, der ligeledes

befandt sig ombord, var desuden udstyret med harpun og

landse. Men ikke destomindre er det ingen overdrivelse

at sige, at vi kun med nød og neppe var istand til at

holde os de ophidsede dyr fra livet. Kun efter en heftig

og temmelig langvarig kamp, hvorunder vi endog et par

gange mod nogle af de mest nærgaaende dyr maatte tåge

tilfældige haandvaaben, saasom en økse og en baadshage,

til hjælp, lykkedes det os omsider at bringe dyrene til at

fortrække. Sandsynligvis var dette foraarsaget ved, at

flere af flokkenes ældre anførere havde maattet bukke

under for vor frygtelige kugleregn. Hvor mange dyr vi

under kampen havde nedlagt, er ikke godt at sige, da de

dræbte dyr næsten øieblikkelig af sine kammerater blev

førte ned i dybet ved hjælp af deres lange hugtænder.

Kun to af de døde legemer var det os derfor muligt at

sikre os, hvilket alene lod sig gjøre ved hjælp af den ind-

fødtes harpunliner. Havde blot et par af dyrene faaet

anledning til at iværksætte sin hensigt, nemlig at faa

anbrao^t sine tænder over baadens æsins:, kunde de selv-

følaielio- med lethed have brao-t den til at kantre, hvad der

i tidligere tider oftere skal være tilstødt vore norske hval-

rosfangere ved Spitsbergen. I saadanne tilfælde er der

selvfølgelig neppe tale om nogen redning, medmindre en

anden baad befinder sig i nærheden.

Oo- hermed vil vi da, taknemmelio-e over endnu at være

ilive, forlade hvalrosfangstens talløse farer og gjenvor-

digheder.

Foruden den allerede tidligere i dette kapitel beskrevne

jagt efter sæl, der drives paa nyisen om høsten samt del-

vis ogsaa i vintermaanederne, den saakaldte maupok- eller
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oversåt ventefangst, findes der ogsaa en anden og vigti-

gere maade, hvorpaa sæljagten drives, en maade, der

anvendes om sommeren og foraaret, naar disse dyr til-

bringer mesteparten af sin tid sovende eller hvilende paa

overfladen af de sollyse isvidder, I april maaned, naar

SÆIJAGT I VAAR- OG SOMMERMAANEDERNE (UTOK-FANGST)

denne jagt begynder, har den da omkring 6 maaneder

gamle is i fjordene en tykkelse af over halvanden meter,

og det er derfor alene ved at vedligeholde og lidt efter

lidt at udvide det om høsten dannede pustehul, at den

lille fjordsæl om vaaren kan bane sig vei gjennem dette

mægtige islag.

Ogsaa naar han skal paa denne slags jagt, liker eski-

moen at drage afsted tidlig paa morgenkvisten, saa han

kan have tiden for sig. Rigtignok er solen allerede i
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slutten af april maanecl oppe hele døgnet rundt, og sæl

træffer man i sommermaanederne paa isen baade dag og

nat. Men om dagen, naar varmen er størst og solskinnet

mest intenst, hersker dog de bedste betingelser for denne

jagt, idet sælen paa den tid er mere døsig og mindre

agtpaagivende.

Det varer sjelden længe, førend den indfødte med sit

skarpe blik opdager en og anden sort prik i det fjerne

ude paa den vide sneflade. Han udvælger en af prik-

kerne eller helst en gruppe af dem som maal, og snart

brino-er hans raske hunde ham hen i sælenes nærhed. I

noget mindre end en kilometers afstand fra dyrene bruger

han saa at standse sine hunde, da han ellers blot risikerer

at skræmme sælene tilsøs, hvorefter han begiver sig videre

tilfods for at komme dyrene tillivs med sin harpun. Be-

staar hans spand af ældre hunde, der er vel vante til denne

jagt, bliver de rolige tilbage paa stedet uden nogen speciel

foranstaltning, medens han ligeoverfor yngre dyr gjerne

vender slæden med meierne i veiret for derved at hindre

dem i at løbe løbsk.

Eftersom jægeren nærmer sig dyrene, indtager han en

mere og mere ludende stilling, indtil han tilsidst lægger

sig ned i hele sin længde. Fra nu af nærmer han sig

krybende paa alle fire. Kunsten er nu at faa sælene til

at tro, at den lumske fiende alene er en af deres egne

kammerater. Ser et af dyrene op, ophører jægeren straks

at bevæge sig fremover, skraber paa sælenes vis i sneen

med den ene fod eller den haand, han har fri, mens han

samtidig med struben udstøder tro efterligninger af disse

dyrs underlige, hvæsende lyd.

Det er ganske interessant at iagttage sælene og deres

bevægelser paa nært hold. Nogle hviler sig mageligt paa
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siden som et menneske, andre ligger paa maven med
hovedet søvnigt nede paa isen, atter andre strækker sig

paa ryggen med velbehag, idet de forsøger at pudse den

runde krop med de korte fo.rpoter. Nu og da hæver et og

andet dyr sig raskt med forkroppen i veiret, strækker paa

sin glatte, smidige hals og ser sig opmærksomt ogveirende

omkring i alle retninger.

Kommen dyrene paa ganske nært hold, reiser jægeren

sig pludselig, gjør et par raske spring fremover for at

komme dem saa langt ind paa livet som muligt, og i næste

øieblik farer hans harpun, hvortil den ene ende af fan-

gremmen er fæstet, frem gjennem luften. Et af dyrene

rammes i ryggen, netop som det glider ned i dybet, og

byttet er sikret. Saasnart han har faaet sælen paa isen

igjen, behøver han blot hoit at lokke paa sine hunde —
om disse blev efterladt løse — , foråt de i fuldt firspring

skal nærme sig stedet.

Narhvalfangsten drives i de senere aar hovedsagelig i

kajak. Jægerne bruger herunder at holde sig i nærheden

af hinanden, og saasnart en har sat sin harpun med til-

hørende line, luftflaade og bremseramme fast i et dyr, iler

de andre til hjælp for at dræbe det. Naar dette er skeet,

bugseres dyret hjem af dem alle i forening, hvorefter

enhver faar sin andel i byttet efter visse vedtægter. Den,

der først angriber og saarer et dyr, det være sig narhval,

bjørn, sæl, hvalros eller rensdyr, regnes dog altid som den

eo-entlio-e drabsmand 02; o-aar som følo-e deraf af med den

rent overveiende del af æren for og udbyttet af den gjorte

fangst.

Narhvalens kjød er seigt at tygge; men da de indfødte

finder det baade nærende og velsmagende, og det tillige

om sommeren erholdes i temmelio; rio-elior mæns^de, er
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det et særdeles skattet næringsmiddel. Af senerne langs

ryggen erholdes, efterat de er tørrede, en meget anvendt

sytraad, der i styrke langt overgaar den traad, der erholdes

paa lignende maade af rensdyrets rygsener. Skindet, der

er sort- og hvidspraglet samt bruskagtigt, spises med stort

j-^^ >,

SÆLJAGT MED RIFLE

velbehag i raa tilstand, opskaaret i terninger, der ser iid

som de fineste drops.

Vi skal nu befatte os med jagten efter landdyrene i

Nord-Grønland og vil da begynde med rensdyrjagten, der

jo Ilden sammenligning er den vigtigste.

I tidligere aar spillede rensdyrjagten uden tvil en tem-

melig ubetydelig rolle blandt den nord-grønlandske befolk-

ninor. Xhi tiltrods for rensdyrenes forholdsvis rio-e fore-

komst i disse egne var det dog forbundet med store van-

skeligheder at nedlægge dem, idet renjagten i de tider kun

dreves med pil og bue. Det hele var derfor mere en

yndet sport, som især dyrkedes om vaaren og sommeren,

end e2;entlio- noQ-en viotis^ere betino^else for befolkningens
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livsophold eller beklædning. Derfor holdt ogsaa renbe-

standen sig i de tider ved et jevnt maximum, og alting var

srodt oz vel. Men saa lærte de indfødte lidt efter lidt

riflen og dens mange iøinefaldende fordele at kjende, flere

og flere af stammens jægere kom efterhaanden under

samkvemmet hovedsagelig med de to Peary-ekspeditioner

i besiddelse af dette vaaben, og snart blev rensdyrkjødet

en hverdagskost, mens skindet kom paa moden i herrernes

<V i'.'A

pelse. Ved vor ankomst første gang til disse kyster i 1891

dreves saaledes jagten end nu for størstedelen med pil og

bue; ved vor afreise i 1894 derimod var disse redskaber

lagt aldeles paa hylden, og i en nær fremtid vil de visse-

Hl!" alene være tilskue i nøo-le faa etnoQ;rafiske samlins^ers

glasskabe. Og af rensdyrene selv vil der neppe blive spor

tilbage. Thi at dræbe dem iflæng under geværsalut, hvad

enten de i øieblikket kan drage tilbørlig nytte af dem eller

ikke, er for slige jægernaturer en altfor kjær ogfornøielig
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beskjæftigelse til, at de paa nogen maade skulde lade sig

afholde fra at drive den, naar og hvor den tilbyder sig.

De er øieblikkets børn, der senere maa betale civilisa-

tionens overraskelser i dyre domme.

Hvorledes rensdyret lader sig skyde med kugier og

krudt, behøver neppe nærmere at forklares. Man haler i

aftrækkeren, og er man en god skytte, saa falder det, hvad

enten det befinder sig paa 50 eller 300 meters afstand.

Derimod er det ikke alle, som ved, at man med lidt taal-

modighed og kunster nok ogsaa kan komme rensdyret paa

node faa skridts afstand, saaledes at man kan dræbe det

med pil og bue, ja ikke sjelden endog ved stenkast.

Er det paa vaarparten, mens sneen endnu ligger, at

jægeren begiver sig ud efter renen, er han forsynet med

lodne saaler, somoftest af bjørneskind, som han, saasnart

han kommer ind paa jagtfelterne, binder fast under

kamikkerne, foråt han ikke skal gjøre støi, naar han

bevæsrer sis: henover skaren.

I et overordentlig smudsigt futeral af sælskind, som han

bærer under armen, er saavel buen som de tilhørende

pile omhyggelig opbevarede, de sidste i et særskilt, mindre

rum. Paa ryggen har han, som vanlig under jagtture til-

fods, sin kniv hængende i en tynd skindrem, der kommer

op over skuldrene. Buen gjøres i regelen af tre stykker

rensdyrribben, der omdannes til et eneste stykke ved

over og under skjødningsstederne at anbringe andre

benstykker og surre det hele sammen med skindremme.

For at forøge buens spændkraft udspændes der langs

dens ryg talrige stærke narhvalsener. Buernes længde

er i almindelighed omkring "^o cm.

Pilene er for skaftets vedkommende af træ eller sjeld-

nere af ben. I den ene ende er det forstærket med et
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spinkelt stykke elfenben, i hvis spids selve odden, der er

af jern, er anbragt. Ofte bestaar skaftet af flere smaa træ-

stykker, der er omhyggelig sammensurrede, og udgjør da

et noksaa betegnende billede paa disse kysters store fattig-

dom, paa træ. Pilene er i regelen 50 til 60 cm. lange.

Med sit overordentlig skarpe blik er jægeren istand til

at opdage rensdyrene, allerede længe førend de befinder

sig indenfor almindelige folks synsvidde. Med den største

forsigtighed bevæger han sig deretter fremover, stadig

søgende at forhindre, at dyrene, hvis de allerede har op-

daget ham, atter skal faa glimt eller tæft af ham. Nu
kommer lians fuldstændige kjendskab til rensdyrets natur

og karakteristiske egenskaber samt ikke mindst hans store

taalmodighed og ihærdighed ham tilgode. For ham er

tiden intet spørgsmaal, ei heller viger han tilbage for an-

strengelser og savn. Skulde dyrene af en eller anden

grund flygte, forfølger han dem gjerne hele den lyse for-

aarsnat igjennem, ja bruger ikke sjelden timevis til at til-

bap^elæsee noffle faa hundrede fød, om han derved kan

have udsigt til at sikre sig sit bytte.

Lykkes det ham at nedlægge mere end et dyr, maa

han, om ingen kammerater er i nærheden, efterlade en del

af kjødet paa stedet, idet han for at sikre det mod rævebe-

søg, overdækker det omhyggelig med store stene, medens

skindet, et par af bagparterne samt mavesækkene med sit

høit skattede vegetabilske indhold slænges paa ryggen og

transporteres hjem til familiens forraadskammer. Resten

af kjødet afhentes, saasnart leilighed gives.

Harefangst drives i Nord-Grønland i stor udstrækning

og foregaar ved hjælp af rendesnarer, fæstede tæt indpaa

hinanden til lange skindremme, der spændes udover

sneen i trange fjeldskar eller paa andre særlig beleilige
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steder. I de aller sidste aar skydes dog ogsaa en god del

harer med rifle.

Rypen er mærkelig nok ikke gjenstand for nogen regel-

mæssig jagt inden stammen. Dette har vistnok for en

stor del sin grund i overtro, da dens kjød er udmærket.

Af fangsten efter søfugle er den, der drives efter alker

og alkekonger, den eneste, der spiller nogen rolle i de

ALKEFANGST MED NET

indfødtes huslige økonomi. Den foregaar ved hjælp af et

til en lang stang befæstet net.

Ofte kan . denne fangst, der om sommeren drives i stor

udstrækning af de familier, der har opslaaet sine telte i

nærheden af fuglebjergene, være forbunden med adskillig

fare; thi den foregaar i regelen alene langs de steileste og

mest utilgjængelige dele af kysten.

Det er ikke mange aar siden, at en ældre familiefader
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under alkefangst ved sydvestpynten af Saunders-ø, der

paa grund af sin overordentlige rigdom paa alker a£ de

indfødte har faaet navnet Akpan (Alke-ø), forulykkede paa

en styg maade. Sammen med en halvtulling ved navn

Aningana (Maane), var han en sommerdag vandret op

paa det omkring 700 meter høie plateau, der kroner øen

i saagodtsom hele dens længde.

Kommen ned paa det aller laveste punkt af skrænten

ret ovenfor en af alkekolonierne, skulde fangeren rolig af

Aningana lade sig fire ned langs den lodrette fjeldvæg for

at naa de smalle afsatser, hvor fuglene om sommeren har

sine reder. Til denne fremgangsmaade anvender alke-

jægerne nogle af de fangremme, der ellers benyttes under

hvalrosjagtcn, og— hvad der er mere bemærkningsvær-

digt— betænker sig ikke, selv om afgrunden er noksaa

svimlende dyb, paa at betro hele sin vægt til en enkelt

person paa fjeldets top. Men neppe havde den stakkels

fjolling, Aningana, i dette tilfælde begyndt at fire sin

kammerat ned, førend hans ringe kræfter begyndte at

svigte ham ; han kunde ikke længer staa imod, og for-

skrækket slipper han den ulykkelige mand, der med vold-

som fart seiler ned i dybet. Senere blev han gjenfunden

nede ved fjeldets fremspringende fod, men kun som en

blodig og lemlæstet masse. Jeg har engang sammen

med Kolotengva paa hundeslæde passeret lige nedenfor

det sted, hvor denne begivenhed hændte, og som jeg sad

der og stirrede opover den graa, umaadelige klippevæg,

forekom det mig næsten ufatteligt, at mennesker havde

kunnet udvise denne uhyre dristighed blot for nogle faa

ægs eller fugles skyld.

En anden gang hændte det, at en eskimo under alke-

kongefangst fik sit ene ben knust i en af de svære sten-
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røser, der kan iagttages mangesteds ved foden af klippe-

væssene, os: hvor de smaa alkekonscer fortrinsvis holder

tik Besvime kunde den stakkels mand ikke, thi det

vidste han ikke, hvad var, hvorfor han straks gav sig

ifærd med at slæbe sig hjem. Her blev benet kort efter

ifølge kloge mænds og koners raad amputeret. Ikke

længe efter var manden atter frisk og rask, ja morede

endog sig selv og kolonien kostelig med sit afstumpede

lem.

Hvorledes denne og lignende ben- eller armehistorier

har kunnet løbe heldig af, er ikke godt at forståa, naar

man betænker, hvilke instrumenter de herrer eskimo-

kirurger under saadanne omstændigheder maa betjene sig

af: En smudsig kniv og nogle tilspækkede sælskinds-

strimler. Men naturen synes at komme dem saa meget

kraftigere tilhjælp netop paa dette omraade og heler saar

og benbrud, der herhjemme vilde udkrævet den omhygge-

ligste pleie.
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NORD-GRØNLANDSKE HUNDEHVALPE

KAPITEL XXIV

DEN NORD-GRØNLANDSKE HUND

Kan den nord-grønlandske eskimo selv siges at være i

besiddelse af en beundringsværdig haardførhed og seighed,

saa gjælder dette sandelig i en endnu høiere grad om hans

trofaste hunde. Thi hvad de kan udholde af anstreneel-

ser o^ savn, o-rænser lio-efrem til det iitroliee.

Deres udseende minder ikke lidet om vore el^eller

iinnehunde. Dog er de mere langhaarede end disse, har

desuden en spænstigere bygning samt gjennemgaaende

vel ogsaa en smukkere og kjækkere holdning. Deres

styrke er meget betydelig, og en enkelt person vil, om han

ingen svøbe har ved haanden, paa jevn grund have den

største vanskelighed med at holde to eller tre hunde til-

bage, naar de først har sat sig i hovedet at ville rømme.

De nord-grønlandske hunde er af forskjellig farve, men
mest almindelig at se er de graa- og hvidspraglede samt

de ensartet sorte pelse. Meget ofte har de over hvert øie

en rund lys plet. Ganske hvide dyr ser man ogsaa mange

af, og jeg tror, disse sidste, om man havde anledning til

en sammenligning, neppe vikle kunne skjelnes fra de hvide
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arktiske ulve, d^r især holder til paa ølåndene nordenfor

Amerika. Rigtignok bærer eskimohunden i regelen i

modsætning til ulven sin huskede hale net opkrøllet paa

ryggen ; men der findes dog ogsaa dem, der som ulven

bærer den nedadbøiet. Der kan idetheletaget neppe være

noeen tvil om, at den hundeart, vi her taler om, da den

endnu befandt sig i vild tilstand i de store skove i den

nordligste tempererede og arktiske zone, har været fuld-

stændig identisk med de større, nulevende ulvearter, og at

den heller ikke senere i tæmmet tilstand erbleven blandet

med andre dyr.

Hvad vel i en væsentlig grad har bidraget til i legemlig

henseende at bevare hos eskimohundene saagodtsom alle

ulvens egenskaber, er den omstændighed, at de endnu

ernæres af de samme stoffe og paa en maade lever paa

den samme vilde vis som deres stamfædre ulvene. Deres

føde bestaar saaledes udelukkende af raat kjød og blod,

vekslende med spæk, hvalrosskind og alleslags indvolde.

Vand faar de kun i den korte sommertid, mens snesmelt-

ningen staar paa, idet rislende bække da kan paatræffes

saagodtsom overalt langs de steile kyster. Om vinteren

maa de derimod selv efter det mest anstreng-ende arbeide

nøie sig med at slukke sin tørst med sneen fra marken.

Sin føde faar de ikke reQ-elmæssio; hver dao; eller flere

gange om dagen, men gjennemsnitlig maaske hvert andet

døgn. Findes der for en tid ved en koloni et overflødigt

forraad af kjød, faar de vel sagtens lov at forsyne sig efter

behag, men til gjengjæld maa de ofte til andre tider, især

om vinteren eller under slædereiser, gaa baade i tre og fire

dage uden føde. Imidlertid lider de langt fra saa meget,

som man skulde tro, under denne uregelmæssighed i

fodringen, idet de ligesom visse andre dyrearter uden
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vanskelighed i et enkelt maaltid synes at kunne indtage

føde for flere dage. Hele sit liv med undtagelse af de

første uger efter fødselen tilbringer de under aaben him-

mel. Selv ikke i de strengeste vintertemperaturer eller

i de voldsomste storme synes de at generes synderlig af

ikke at have tag over hovedet.

Trods det vikle o^ ureo-elmæssio-e liv, eskimohunden

fører, har den dog efterhaanden i menneskets tjeneste til-

egnet sig flere af hushundens aandelige egenskaber, som

f. eks. hengivenhed, lydig-

hed og troskab overfor sin

herre. Men saa omfatter

ogsaa eskimoen til gjen-

gjæld sine hunde med en

næsten rørende kjærlighed,

om han end kun sjelden seletøi

lader sine følelser for dem «. aabmng for hovedet. 3. og .. aabmng for

forbenene

komme tilsyne gjennem

kjærtegn eller venlige ord.' Tvertimod faar man virkelig

heller ved de første iagttagelser af ham under hans kjøre-

ture indtrykket af, at han godt kunde trænge en liden

paamindelse om maaske at bruge svøben med lidt mindre

iver, end han i regelen gjør. Men dette er altid kun i

begyndelsen. Thi senere vil man snart forståa, at en

flittig brug af svøben er ligesaa nødvendig for den kjø-

rende eskimo som anvendelsen af tømmer, pisk og sporer

er for en rytter.

Naar hundene trækkerfor slæden, er de gjerne befæstede

til forenden af denne ved hjælp af remme af ugsuk-skind,

der i straaleform løber ud fra en fælles hempe saaledes, at

dyrene kommer tvi at løbe ved siden af hinanden. Selve

seletøiet er saa enkelt som muligt, samtidig som det paa
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en udmærket maacle tjener sit formaal. Det er forarbei-

det af sæl eller bjørneskind. Den livligste af hundene faar

gjerne en noget længere trækrem end de øvrige, hvorved

den kommer til at springe som et lysende og opmuntrende

eksempel lige foran de andres snuder, et hverv, hvis store

ansvar den i regelen synes at have en tydelig følelse af.

I det hele mangler der ikke paa intelligens hos eskimo-

hundene, noget, der især kommer for dagen under udøvel-

sen af deres hyppige tyverier. Det er udelukkende

spiselige ting, de befatter sig med at stjæle ; men da de

under den nævnte kategori henregner saavel sit eget

seletøi som sin herres telt, hans bukser, kamikker og skjor-

ter samt surringerne paa slæden og mangfoldige andre

ting, der er lavet af skind, sættes hundeeierne jevnt og

stadig paa taalmodighedsprøver, som de vistnok selv

bestaar med glans, men som kunde bringe en hvilkensom-

helst uøvet stakkar til at eksplodere af sinne. Jeg har

seet en eskimo vaagne og finde haarene i sin renskinds-

pels spredte for alle vinde udenfor sin hytte, medens det

meste af pelsen var opspist ; men al den vrede, han kunde

præstere mod synderen, gik dog ikke videre end til at

udstøde et ærgerligt : »Naav-ajo-tupilaleksjosjo-sinapadujo-

takko!« eller omtrentlig: »Aanei, sku' du set slik en

elendig tulling da !«, hvorefter den »elendige tulling« atter

blev fastgjort til den sten, hvorfra den havde slidt sig løs.

Men jeg har ogsaa set to sønner af den høiere civilisa-

tion vaagne og finde sine votter istykkerrevne og halv-

fortærede paa sneen i nærheden af deres leie. Den ene

valgte den bekjendte udvei at bande, saa det lysnede for

øinene paa kammeraterne ; men den anden, der var altfor

brav til, at han nogensinde skulde ville udtale nogen ed,

greb sit tykke svøbeskaft, fik fat i den hund, han ansaa
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for den skyldige, og slog den saa grundig over dens magre

rygrad, at vaabenet knækkedes i splinter baade paa kryds

og tværs. Ja, hvor mange gange blev vi ikke, netop under

behandlingen af dyrene, gjort tilskamme af de elskværdige

eskimoer

!

Men lidt juling foreslog jeg engang for en indfødt, at

han dog burde anvende, da en af hans hunde lige for

næsen paa husmoderen havde bortstjaalet den lille rest af

lampespæk, hun eiede. Men jeg glemmer ikke det svar,

jeg fik : Det var han, som skulde have juling, sagde

han, fordi han ikke i det sidste havde kunnet skaffe hun-

den nok mad. Det er da ogsaa et faktum, at saalænge

hundene faar tilstrækl<elig føde, er de aldeles ikke tilbøie-

lige til tyverier og ugagn, og bevarer man blot stedse

denne kjendsgjerning i erindringen,, vil man heller aldrig

kunne nænne at straffe dem, fordr de en og anden gang

selv søger at skaffe sig føde,, naar ingen anden synes at

ville give dem den.

Ofte fortærer hundene sine trækremme, og da disse er

overordentlig seige at gnave istykker, gaar de som oftest

ned i stykker af meget anseelig længde. Under vor sidste

overvintring kom en af ekspeditionens medlemmer ud en

mørk eftermiddag og fik straks efter øie paa en hund

blandt de halvhundrede, vi dengang havde ved vort vinter-

kvarter, der var ifærd med at fortære sin trækrem. Han

gik hen til den, og for at redde den lille stump, der endnu

var tilbage, og som hunden netop var ifærd med at tygge

paa, begyndte han at hale i den. Men det er ikke frit for,

han blev en smule forbauset, da han efterhaanden halede

den ene meter line ud af hundens svælg efter den anden,

saa han tilsidst saa eig i besiddelse af en henved tre meter

lang trækrem, der endnu var brugelig, om man end om
2 A
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dens udseende med fuld ret kunde si2;e, at den var som

» tygget og spyttet ud igjen «. Det siger sig selv, at den

mærkelige rem maatte gaa fra mand til mand, da den

kort efter blev forevist inde i vor lille hytte.

Naar mange sultne hunde er sammen, maa man, selv

om de alle er bundne, holde stadig vagt over dem, hvis

man vil undgaa at blive paa det skjændigste bestjaalet, ja

ofte formelig udplyndret. Thi lægger man sig under saa-

danne omstændigheder rolig til at sove, bliver der ikke

sjelden en formelig konkurrance, især blandt de af vækst

mindre hundyr, om hvem der kan komme hurtigst løs og

udføre de dristigste tyverier. Nu er der imidlertid stadig

en del hunde, især af handyrene, der aldrig nedværdiger

sig til at gjøre forsøg paa at rømme ; men derfor kan de

dog ikke tilbageholde en voldsom jalousi, naar de først

faar se sine mindre hæderlige kammerater gjøre forsøg paa

at bryde sig ind i sine herrers forraadskamre. De hyler

og knurrer uafbrudt paa en egen kort og støiende maade,

der ikke er til at taore feil af, naar man enoransf har lært

den at kjende. Ved siden af stølen fra disse fromme kam-

merater fremkommer gjerne tillige et øredøvende spektakel

som følge af de voldsomme slagsmaal, der opstaar blandt

tyvene selv, naar en eller anden af dem mener at være

bleven tilsidesat under indhøstningen af de forbudne

frugter eller under de nødvendige forberedelser hertil.

Herved røber de sig lettelig, og deres søvnige eiere kan

maaske endnu komme tilstede, førend nogen større skade

er gjort. Faar de derimod fremdeles fortsætte sine for-

bryderske operationer, kan man være sikker paa, de ikke

lader sig afspise med bagateller. Thi der eksisterer neppe

den forhindring, en flok eskimohunde ikke kan komme
forbi. Fra kjødforraadene vælter de med sine snuder



3^



404 OVER NORD-GRØNLAND

stenene bort, naar disse blot ikke er altfor store, tilspig-

rede kasser aabner de ved at angribe dem med tænderne

just paa de svageste steder, staaltraade slider de istykker,

tauge gnaver de af, kort sagt, de rumsterer værre end

mangen en tobenet forbryder. Kun naar de kommer over

en tønde beskjøiter, kan man være saa nogenlunde sikre

for deres indbrud. Thi vistnok fortærer de støvlesaaler

og alleslags indvolde med stor appetit, men at de derfor

skulde synke saa dybt som til at bide i en af disse haarde

og tørre tingester, som menneskene kalder skibskjæks,

kan de dog ikke gaa med paa.

Herhjemme pleier vi at anse en hunds lange hyl i

nattens stilhed som et ufeilbarligt tegn paa, at den bærer

sorg og bekymring i sit hjerte ; anderledes derimod i

Nord-Grønland. Ved vort sidste vinterkvarter, hvor der

ofte kunde være henimod hundrede hunde samlede paa

en gang, fik vi det tydeligste bevis for, at disse hyl meget

snarere var et udslag, af glæde og livslyst, og at de for

dem spillede omtrent den samme rolle som sangen for os

mennesker. Det var især som korsangere, de brillierede,

og sine konserter gav de gjerne tilbedste, naar de rigtig

var i sit es, som f. eks. efter et rigeligt maaltid eller efter

en god nats hvile og søvn. For at det hele kor skulde

begynde sin virksomhed, var det kun nødvendigt, at en

enkelt af forsamlino;en, helst en ældre herre af anseelse

og værdighed, istemte et langt »o — au— o— au — o—
au— o — au — o — au— o— au— o — au — o— au ! «

Forsøgte derimod en yngre spretfyr at faa istand en kon-

sert, gjorde den i regelen grundig fiasko. Den udstødte

sine spæde hyl et par gange, hvorunder den i høiden

opnaaede at faa svar fra en eller anden tilfældig nærvæ-

rende af ekspeditionens medlemmer, hvorefter den, flau

og slukøret, maatte opgive sit forsøg.
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At høre et hundekor af en halvhundrede vel sammen-

sungne røster eller deromkring kan ikke undlade at gjøre

et imponerende og sympathisk indtryk paa den, der er

blottet for ethvert spor af harmonisk gehør. Paa andre

mere musikalske mennesker virker derimod den hele

underholdning saa urkomisk, at man neppe vil kunne

bare sig for at skoggerle lige ind i kapelmesterens høitide-

lige og alvorlige aasyn. Thi i den almindelige røre synes

man at skjelne stemmer, snart fra gamle skolemestre eller

hæse basser, snart fra ældre frøkner, oldinger eller hunde

i stemmeskiftningen. Og naar jeg saa tillige kan forsikre,

at minerne hos hver enkelt svarer til den klasse menne-

sker, hvis stemme han under sangen vækker minder om,

vil man forståa, at det hele er en ganske kostelig og origi-

nal » opera comique«.

Ganske morsomt er det at se eskimoen fodre sine

hunde. Han skjærer kjødet op i stykker paa en næves

størrelse, stabler det hele op paa et bret, stiller sig ret

foran det sted, hvor dyrene er bundne, og først naar de

roligt og med blikket stivt fæstet paa kjødbrettet er

opstillede foran ham, tør han begynde fodringen, da han

alene paa denne maade kan kontrollere, at enhver faar

sit, ogsaa blandt de svagere dyr. Kjødstykke efter kjød-

stykke fanges behændig i luften af de opmærksomme
dyr, indtil hele beholdningen omsider er besørget. Er de

forskjellige hunde i spandet gamle bekjendte og vel vante

til at fodres sammen, kan det hele løbe noksaa fredelig af
;

er derimod det modsatte tilfældet, bliver hele maaltidet

til et eneste sammenhængende og voldsomt slagsmaal.

Idetheletaget er eskimohunden overordentlig hengiven

til at slaas. Gode venner slaas paa morro, det vil sige,

de napper i høiden ganske fredelig nogle haardotter ud
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paa hinanden, hyler en stund, hvorefter det hele er over.

Men anderledes er det, naar to fremmede hundespand ved

en forsømmelse tillades at komme hinanden saa nær ind

paa livet, at de kan faa et tandgemæng istand. Da fyger

ikke alene haardotterne i luften, men talrige bloddraaber

sætter snart sine røde mærker paa sneen mellem de

kjæmpende par.

Noget, der er karakteristisk for eskimohunden, er, at

hvert spand stedse har sin konge, der, om den end ikke

altid er den stærkeste, ialfald er den mest øvede og ufor-

færdede slaaskjæmpe blandt dets medlemmer, og mod
hvis tyranniske luner ingen tør mukke. Naar nu to for

hinanden fremmede spand for kortere eller længere tid

sættes sammen, kommer selvfølgelig en meget vigtig

kamp til at foregaa mellem kongerne i de to spand.

Men samtidig kjæmpes der ogsaa tappert i de lavere ræk-

ker for nøie at komme paa det rene med hver enkelts

fremtidio-e ranorstillins^. Først naar udfaldet af alle disse

kampe efterhaanden er afgjort, begynder ligevægt at

indtræde inden det lille samfund. Men den overvundne

konge er som en knækket mand. Dens hale, der før

bares høit paa ryggen, hænger nu sørgmodig ned mellem

benene, og det før saa løftede hoved er blevet ludende,

medens øinene skjelende følger enhver bevægelse hos

den forhadte seirherre. Denne derimod spankulerer nu

omkring mellem sine undersaatter, færdig til at revne af

hovmod.

Der herjer imellem en farsot blandt de grønlandske

hunde, der fra aar til andet bortriver et stort antal af dem,

ja, som flere gange efter de indfødtes eget udsagn skal

have truet med ganske at udrydde dem. Hos det enkelte

individ ytrer denne sygdom sig paa den maade, at dyret

lidt efter lidt taber appetitten, det bliver mere og mere
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grættent, kan ofte bide sin egen herre, incltil det tilsidst

ganske taber sin forstand. Hvad sygdommens egentb'ge

aarsag er, er det neppe endnii lykkedes nogen lægekyndig

at udfinde ; men bemærkningsværdigt er det, at den alene

indfinder sig i den kolde aarstid samt sjelden før vinter-

solhverv, naar mørket er paa sit værste, eller efter marts

jevndøgn, naar solen begynder at sprede lys og varme

EN KONGE

udover de øde landskaber. Den skal oesaa blandt rævene

fra aar til andet kræve et temmelig stort an tal ofre. At

den paa en eller anden maade staar i forbindelse med

vinterens langvarige mørke, den overordentlig strenge

kulde, mangelen paa drikkevand samt den stadige fortæ-

ring af sne og frossent kjød, kan der vel neppe va^re nogen

tvil om.

Det siger sig selv, at en sygdom, hvis symptomer havde

en saavidt stor lighed med sydligere egnes hydrophobia

eller vandskræk blandt os hvide mennesker, maatte faraar-
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sage noksaa alvorlig bekymring, da et par tilfælder af

sygdommen indtraf blandt hundene ved Redcliffe House.

Dog gjorde vi snart den erfaring, hvad ogsaa de indfødte

bekræftede, at det ingenlunde medfører nogen fare for et

menneske, om det bliver bidt af et angrebet dyr.

I Nord-Grønland gjælder et giftermaal mellem hunde

ikke sjelden for livstid, noget, der kunde synes at fortjene

efterligning blandt letsindige gadehunde hele verden over.

Ved vort vinterkvarter havde saaledes et temmelisf be-O
tydeligt antal af hundyrene titel af frue.

Naar en hund ved vintertider skal føde, faar den anvist

et leie paa en af sidebrikserne inde i den varme hytte, nær

ved, hvor lamperne staar, og her forbliver den gjerne med
sine hvalpe, indtil den strengeste del af vinteren er over.

Ret som det er, forsvinder den dog ud i kulden og mørket

for at slikke sne fra marken, da forbruget af vand under

diegivningen jo ikke er saa ganske lidet.

Neppe nogensteds faar hvalpe en elskværdigere modta-

gelse ved sin indtrædelse i verden, eller behandles de

under opvæksten med en mere rørende og oprigtig kjær-

lighed end den, de bliver tildel i. den fattige eskimos jord-

hytte. Husfaderen leger med dem og giver dem navne,

husmoderen syr vakre, hvide halsbaand af bjørneskind til

alle de mørkhaarede i flokken, medens børnene klapper

dem og dægger for dem dagen lang.

Udpaa vaaren er hvalpene maaske saa store, at deres

eier kan begynde at tænke paa deres opdrætning til træk-

dyr, hvorfor han en vakker dag forsyner dem med hvert

sit lille seletøi, og saa tager han en eller to ad gangen ud

paa kortere kjøreture sammen med de ældre dyr. Snart

har de gjort sig fortrolige med svøben og med betyd-

ningen af de forskjellige tilraab, og deres opdragelse er

endt.



KAPITEL XXV

ESKIMOERNES LEVEVIS, SKIKKE, KARAKTER, MORAL
OG SOCIALE FORHOLD

Underligt er i vøre øine innuiternes huslige liv. Vin-

teren tilbringer de i lave, smaa hytter hyggede af sten og

mos. Disse lægges altid i havets umiddelbare nærhed.

Hyttens længde og bredde er neppe 4 meter paa hver

kant Og tåget ikke holere, end at en mand maa staa bøiet

under det. Ikke sjelden ser man ogsaa to hytter hyggede

saa tæt ind til hinanden, at de ved en bred aabning i den

fælles midtre væg er forenede til en, der dog altid huser

to familier.

Hyttens indre naar man gjennem en lang og trang hus-

gang, ligeledes af sten.

Denne gang maa man passere gaaende paa hug, indtil

man omsider gjennem en trang firkantet aabning i den

øverste del af endevæggen kommer op i selve beboelses-

rummet. Ret over indgangen er en firkantet vinduesaab-

ning, overspændt med et, som regel af tyk rim belagt,

tarmskind. Midt i tarmskindsruden er der et hul af nogle

faa centimeters gjennemsnit, hvorigjennem den ophedede

og kvalme luft oppe under tåget strømmer ud i vinter-

kulden som en tyk dampstraale. Hullet tjener forøvrigt

ogsaa som kigehul, hver gang der høres stemmer eller støi

udenfor.

Familien sover i baggrunden paa en platform af sten,

der er hævet omtrent en halv meter over gulvfladen og er
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dækket af hjørne- eller rensdyrfælder. I høide med sove-

platformen befinder sig ogsaa paa en af de to sidebrikser

den skaalformede lampe af vek-sten, over hvilken et aflangt

firkantet kogekar af samme materiale er anhragt, hæn-

o^ende fra ta^et i snorer.

Det er ved lampens lange, klare flamme, der under-

holdes ved tran og fint opsmuldret torv, at det lille rum

oplyses og holdes varmt. Dette sidste skal der ikke

meget til, idet vægge og tag er fuldstændig tætte, ligesom

rummet i nogen afstand fra væggene er klædt med en

paneling af sælskind. Al generende træk gjennem det

næsten stadig aabne dørhul er desuden forhindret ved, at

det kommer ind fra neden, og den kolde ydre luft derved

ved sin tyngde er forhindret fra at stige op i husets indre.

Gaar spækflammen af og til paa grund af manglende

tilsyn ud, hvad særlig om natten kan indtræffe, skaffer de

sig atter ild ved at slaa gnister fra et stykke flint eller

magnetjernsten hen paa nogle overordentlig fine og tørre

torvtrevler.

I vinterby tternes umiddelbare nærhed er der i regelen

opbygget smaa stenkammere, halvt over, halvt under jor-

den, og her opbevarer husmødrene sin beholdning af fær-

di2:s:arvede skind 02f lis;nende værdifulde raamaterialer

samt jægerne sine vinterpelse. Kjødforraadene er gjerne

i noget større afstand fra husene og dækkede af sammen-

hobede stene.

Udpaa vaaren, naar dagene bliver lange og lyse, og

solens straaler begynder at sprede en smule varme over

landskabet, forlader eskimoen det kvalme og mørke vin-

terhus, pakker familiens sælskinds telt paa slæden og

begiver sig afsted, for paa et eller andet snebart sted i

naboskabet at opslaa sin enkle sommerbolig. Som oftest
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river de da tåget af husene, før de forlader dem, foråt de i

sommerens løb kan blive godt udluftede. For et snes aar

siden, da de endnu var uden kajakker, tråk de sig gjerne

ind i fjordene med sine telte om sommeren, for herinde,

hvor isen altid ligger længer end andensteds, i ro at

kunne fortsætte sin sæljagt.

Teltet er syet af sælskind, der som regel forst er blevne

\

v

VINTERHYTTE

afhaarede. Det breder sig nederst i en slags halvrund

form, medens det foroven ret over den f^ade, næsten

lodrette frontvæg ender i et skarpt, meget kort møne.

Dets indre skeiet, der holder det hele oppe, bestaar dels

af narhvalhorn, dels af træstænger. Døren, der er paa

den fiade side, lukkes ved et forhæng af tarmskind. I

baggrunden indenfor er der, som i husene, indrettet en

soveplatform belagt rned skind.

I disse telte bor de gjerne fra begyndelsen af mai til et

stykke ind i september, hvorefter de atter flytter i hus,
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men kun sjelden paa samme sted, hvor de den foregaa-

ende vinter havde tilhold. Thi »forandring fryder«

mener ogsaa eskimoen, og for denne lyst giver han

stedse efter.

Det er husmoderen, der saavel i hytten om vinteren

som i teltet passer lampen og tilser, at spækstykkerne paa

dens ene side, eftersom de smelter, fornyes, samt at flam-

men ikke oser. Desuden udføres de vigtigste under hus-

holdningen hørende hverv af hende, saasom kogningen

og snesmeltningen.

At det huslige stel ikke just er af det appetitligste, kan

i betragtning af eskimoernes før omtalte mangel paa ren-

lighedssans ikke forundre os. Saaledes er baade stengry-

den, de flade kar og drikkekoppe samt briksen, hvorpaa

madvarerne ligger, bedækkede af et tykt lag af smuds,

spæk og gammelt blod, der ved sin temmelig modbyde-

lige stank i førstningen kan betage en hvid mand appe-

titen.

Men, efter en lang dags vandring over uveisomme

snemarker og i arktiske temperaturer, naar musklernes

energi er slappet, og cellerne i ens legeme blot synes at

forene sig i et eneste skrig efter vand og næring, da gad

jeg se den civilisationens søn, der om hans egen sirlige

nistepose var bleven tom, ikke med glæde og tak vilde

spise af de elskværdige eskimoeres simple retter og drikke

af deres spæksmurte kar.

De retter, som den eskimoiske husmoder til forskjellige

aarstider formaar at byde sin familie eller sine gjæster, er

ikke mange og heller ikke meget komplicerede. Kjødet

af hvalros, sæl, narhval, bjørn, rensdyr, hare, alker eller en

sjelden gang laksørret, samt forskjellige sorter blod danner

saaledes grundlaget for hele hendes madlavning. Kryd-
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der, salt eller nogen anden tilsætning kjender hun ikke.

Spæk fortæres der ogsaa en del af, men det meste af

dette gaar dog til belysningsstof.

Kjødet koger de som regel, men spiser det ogsaa jevn-

ligt raat, især i frossen tilstand. Som en delikatesse

regnes det, naar det er rigtig bedærvet, i hvilken tilstand

det minder meget om ældre gammelost.

Ogsaa visse dele af indvoldene sættes der stor pris paa,

saasom leveren af flere dyr, tarmene paa sælen, samt ind-

holdet af mavesækken hos rensdyret.

Denne sidste ret, der jo bestaar næsten udelukkende af

vegetabilske stoffe, er forøvrigt en saa sjelden delikatesse,

at man trygt kan sige, at kjød og atter kjød er, hvad eski-

moerne der nordpaa er henvist til at ernære sig af.

Hundekjød spises ikke sjelden, dog ikke egentlig under

normale forholde. Kun i den yderste forlegenhed for

føde griber nemlig den indfødte til at slagte nogen af de

voksne trækdyr, og heller ikke synes han at sætte nogen

større pris paa deres kjød, særlig hvis de ved slagtningen

har været i en mere eller mindre udmas^ret tilstand.

Hvalpekjød holder de derimod for en meget god ret, og

deri kan jeg være enig.

Ved Kap York-kolonien er jeg bleven beværtet med
frossent, raat hvalpekjød, som jeg, skrubsulten som jeg

var, fandt særdeles velsmas:ende. Det smao-te fuldstæn-

dig som isbjørnkjød, der igjen smager som meloner. Det

vil sige, dette er mit personlige indtryk og behøver derfor

ikke at gjælde for alle.

Til drikke benytter de udelukkende vand. Da vi i

førstningen bød dem the eller kaffe, sendte de det uden

videre ud igjen. Senere kom dog de fleste af dem til at

synes godt om disse sager, naar det af og til hændte, at
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de blev trakterede dermed. Ogsaa beskjøiter lærte de

meget snart at sætte pris paa, noget man jo ikke kan for-

undre sig over, naar man erindrer, at de i ordets egent-

lisfste forstand er et » brødløst* folk. Brændevin 02: tobak

kjendte de, som rimeligt kunde være, ingenting til, hvorfor

vi jo ogsaa vogtede os vel for at give dem det. Mærke-

ligt var det imidlertid, at de heller ikke kjendte eller benyt-

tede nogetsomhelst andet kunstig sansepirrende eller

stimulerende middel. De befinder sig med andre ord i

den henseende endnu i den oprindelige »uskyldigheds

tilstand «, som ingen anden af jordens folkestammer synes

at have kunnet bevare.

Maaltiderne indendørs indtager de paa en meget enkel

og letvindt maade. Husmoderen lægger de kogte kjød-

stykker hen i et kar, hvor familiens øvrige medlemmer,

alle mere eller mindre nøgne, tager dem med hænderne,

eftersom de trænger dem. Selve fortæringen af et af disse

større kjødstykker foregaarpaa den maade, at den spisende

med venstre haand fører det til munden, hvorpaa han med

en skarp kniv, som holdes i den høire, en for en afskjærer

saftige mundfulde tæt ind til læberne. Jeg forsøgte et

par gange at spise paa denne maade, men uagtet jeg gik

saa forsigtig tilværks, at alle de mørke skøiere omkring

mig satte i en vældig latter, maatte jeg dog prise mig lyk-

kelig, at jeg fik beholde min næse hel og »ubeskaaret«.

Ude i friluft paa slædereiser eller jagtture, naar maalti-

derne meget ofte alene bestaar af frossent raat kjød, fore-

gaar fortæringen som regel paa den maade, at hver person

med sin kniv »spikker fliser« af et større, fælles kjød-

stykke.

Man vil uden tvil allerede have opfattet, at ægteska-

berne blandt innuitterne ved Smiths sund indgaaes for
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livstid, som hos hos. Forholdet mellem mand og kone

er gjennemgaaende udmærket, om der end en sjelden

o:ano; forekonimer skilsmisser blandt dem. Saaledes satte

for faa aar tilbage Agna, Kolotengvas mor, en skilsmisse

igjennem med Kaochu, sammes fader, under foregivende

af, at Kaochu nu virkelig var bleven saa gammel, at han

ikke længere passede for hende. Og saa slog hun sig en

tid efter sammen med den gemytlige, middelaldrende,

fedtglindsende enkemand Kala, med hvem hun for tiden

lever sammen i tilfredshed.

Til undskyldning for denne i mange henseender præg-

Ix\DRE AF EN HYTTE (iGLOO)

tige dame maa det forresten siges, at livet virkelig havde

tåget en smule haardere paa den stakkels Kaochu end de

fleste andre. Thi egentlig gammel i aar er han endnu
ikke, men hans gang er vaklende, hans ene ben er kroget

af gigt, hans ansigt skakt og grinende og fuldt af smud-
sige rynker, hans næse og kinder blaasprængte af veir og
vind, øinene rødkaniede og haaret— ja haaret,— lad os

standse her. Og dog har denne haltende pusling et
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humør, der daglig skaffer hans naboer mangen en god

latter. Nogen nød lider han da forøvrigt heller ikke,

derfor sørger hans medmennesker, og ikke mindst hans

tro pleiedatter, der styrer hans hus.

Flerkoneri findes, ialfald for tiden, ikke iblandt dem,

endskjønt de nok har tilbøieligheder i den retning, hvor-

for en og anden af dem muligens under gunstigere livs-

betingelser ikke vilde være sene om at indføre det. Deri-

mod er konebytning meget almindelig, især paa reiser.

Disse bytninger kan ogsaa gjælde for længere tid, især

mellem saadanne mere modne par, hvis to halvdele hder

af den svaghed af og til at blive en smule kjede af hin-

anden. Naar saa hustru og mand efter nogle ugers forløb

atter faar hinanden tilbage, er de som regel saa grundig

kurerede, at det hele blot har virket til at bestyrke dem i

rigtigheden af det engang i tiden trufne gjensidige valg.

Blandt de ugifte gutter og piger hersker der gjennemgaa-

ende streng kydskhed.

Kvindens stilling i ægteskabet er, tiltrods for at hun

vistnok i alle vigtigere tvistepunkter maa underordne sig

sin ægtefælle, neppe mindre værdig end mandens, sam-

tidig som livets byrder er særdeles Hgelig fordelt imellem

dem.

Forholdet mellem forældre og børn er det samme kjær-

lige og myrsneppeagtige som overalt ellers paa jorden.

Børnene er gjennemgaaende meget vakre, saalænge de er

smaa, men taber sig betydelig senere. Ved fødselen faar

de af forældrene sine navne, som oftest et enkelt, der be-

tegner navnet paa en gjenstand, et dyr e. 1., men ikke sjel-

den ogsaa to saadanne.

At tugte dem er der saagodtsom aldrig tale om, og er

heller ikke nødvendigt, thi af naturen skikkeligere børn
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skal man vanskelig" kunne finde. Rørende søde kan disse

smaarollinger være, naar de f. eks. leger sammen ude i fri-

luft, saaledes blandt andet en leg, der omtrentlig svarer til

vor »Sidsten«. Eller naar de ager kjælkebakke med de

nette smaa slæder, som kjærlige fædre har arbeidet til

dem. Aldrig slaas de ; trætte gjør de kun i den mildeste

form, skjældsord eier de ikke ; de er som en flok skidne

englebørn.

Ogsaa de voksne morer sig af og til med at age kjælke-

bakke, men ellers maa man sige, at eskimoerne idethele-

tao^et ikke er mesiet anlao;t forleQ-e eller fornøielser. Selve

livet er fornøielse nok for dem, endskjønt det kanske

ogsaa er rigere paa alvor end de flestes.

Passiar og uskyldig skjæmt er det sædvanligste tidsfor-

driv om aftnerne, naar mændene er komne hjem fra jag-

ten, nu og da afbrudt af underlige, monotone sange, der

enten synges af en enkelt mand eller ældre kvinde, eller af

alle de tilstedeværende i forening. De ledsager stedse disse

sange med regelmæssige, dumpe slag paa en af en ben-

ring og et over samme udspændt tarmskind bestaaende

tromme.

Ægteskaberne indgaaes i en efter vore forholde temme-

lig tidlig alder, saaledes for mændenes vedkommende, saa-

snart de nogenlunde tror at kunne ernære sig selv og

kone, det vil sige i 16—20 aars alderen, medens pigerne

anses som fuldstændig giftefærdige, allerede naar de er

omkring 14 aar gamle. I regelen er det kjærlighed, der

danner grundvolden i ethvert ægteskab. At tåge nogen

for pengene eller anden verdslig vinding, er man ialfald

saa temmelig undskyldt for.

I den nye stand indtræder det unge par uden nogen-

somhelst ceremonier, men dog saagodtsom altid først efter
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en temmelig langvarig forlovelse. Antallet af børn i

deres ægteskab er som oftest 3 eller 4 og kun meget sjel-

den saa høit som 5 eller 6.

Naar en besøgende eskimo en vakker dag kommer
langveisfra til en koloni, siger han ikke »goddag«, ligesaa-

lidt som nogen saadan hilsen lyder ham imøde fra koloni-

ens mænd og kvinder. Et undseligt smil er alt, hvad han

til en begyndelse har at byde paa, hvilket pligtskyldigst

besvares paa lignende maade. Saa gjør en af de ældre

en dæmpet bemærkning eller et spørgsmaal, og samtalen

kommer lidt efter lidt igang. Naar den besøgende atter

skal reise, gjentager det samme sig, han siger intet farvel,

men forspænder sine hunde i stilhed og reiser maaske

afsted til et flere hundrede kilometer bortliggende sted,

uden saameget som at ymte et ord derom til sine værts-

folk. De lægger idetheletaget stedse i deres opførsel en

despotisk uafhængighed for dagen, der maa forbause en-

hver europæer, der kommer i berøring med dem.

Før de drager afgaarde paa slige længere slædereiser,

sørger de altid først for at fylde sig op til svælget, saa at

sige, med vand, selv om de ikke i øieblikket er tørste, i

den hensigt nemlig, mest mulig at beskytte sig mod den

frygtelige tørst, man under den strabatiøse reise i den

overordentlior tørre arktiske luft ellers skulde være udsat

for. Jeg havde selv anledning til, mod forventning, at

overbevise mig om den heldige virkning af dette middel.

En omstændighed, der gjør, at eskimoerne ved Smiths

sund kan faa den henved fire maaneder lange vinternat

til at forløbe forholdsvis hurtig, er den herunder udfoldede

selskabelighed. Især de yngre familier tilbringer saaledes

som regel en langt større del af mørketiden paa reiser og

besøg omkring hos forældre, svigerforældre, tanter, onkler
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Og andre slægtninge og bekjendte, end hjemme hos sig

selv, og er de en kort tid hjemme, sker det sjelden, uden

i forveien at have sikret sig gjæster.

I december og januar maaneder er det forøvrigt saa

mørkt hele døgnet rundt, at alle længere reiser maa for-

lægges til de dage, da der er maane. Og naar maanen

hver fjerde uge kommer, vandrer den rundt paa himmel-

hvælvingen i henimod en uge uden at forsvinde og afgiver

herunder, som man kan skjønne, det prægtigste lys for de

reiselystne innuitter.

Der lyser glæde og livslyst ud af de brede, lidt gustne

ansigter, naar efter vinterens trykkende mørke solen i

februar maaned begynder at klæde skylagene nærmest

horisonten i sit gyldne skrud. Og naar endelig for første

gang solskiven selv, fladtrykt gjennem luftlagene og vi-

dunderlig vakker, viser sig over den sydlige horisont, da

kjender glæden ingen grænser. Da flokker mænd og

kvinder, gamle og unge sig sammen paa fjeldknauserne

bag koloniens hytter, der, hvor udsigten er friest, og hilser

den tilbagevendende lysets hersker med taknemmelige

blikke og glade udraab.

Nogen nøiagtig tidsregning har eskimoerne ved Smiths

Sund ikke. Skal de angive et vist punkt paa dagen,

benytter de solens eller stjernernes stilling paa himme-

len paa den tid. Er det derimod en bestemt aarstid, de

ønsker at betegne, saa findes der i deres sprog saavel

navne for vore fire aarstider, som passende betegnelser for

alle aarets vigtigere begivenheder, saasom »de dage, da de

flytter i telte, « eller »da alkekongerne kommer sydfra,

«

»de dage, da solen forlader os,« osv., osv.

Man skulde nærmest antage, at et folk som det eski-

moiske, der fører en saa haard kamp for tilværelsen, og
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som ofte ikke kan være sikre paa, om de imorgen vil lide

nød eller ikke, skulde have et sind, fuldt af alvor, og et

syn paa livet, som om det hele var en langvarig lidelse, de

af en eller anden grund maatte gjennemgaa, og hvorfra

døden alene vilde fri dem. Men hvor langt fra virkelighe-

STENHYTTER V KD MEl.VILLE-BUGTEN

{Fotograferet ved midnat)

den ligger ikke en saadan antagelse. Naar man horer

deres lystige latter eller forstaar nok af deres sprog til at

opfatte deres eiendommelige og morsomme vittigheder og

indfald, eller naar man paa jagten hører deres nynnende

sange og friske skjæmt, saa kan man ikke komme til

nogen anden slutning, end at disse folk maa være usæd-

vanlig tilfredse med sin livsskjæbne.

Og i virkeligheden er dette fænomen, naar man ser lidt
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nøicre paa sagen, ikke saa rent uforklarligt, som man fra

først af skulde tro.

Først og fremst maa vi nemlig erindre os deres

udmærkede helbred. Sjelden saa man vel sundere folk

end disse ublandede og af civilisationen uberørte eskimoer.

Lidt gigt faar jo en og anden af dem i en mere fremskre-

den alder, men dette er ogsaa omtrent den eneste mere

almindelige plage, de hjemsøges af. Thi de lettere

øienbetændelser— sneblindhed— som ikke sjelden fore-

kommer blandt mændene hver vaar, naar solstraalernes

refleks fra sneen bliver uudholdelig for det ubeskyttede

øie, kan neppe regnes somnogen alvorligere plage.

Dernæst maa, og ikke mindst, den omstændighed tåges

i betragtning, at det lille eskimosamfund, vi her taler om,

helt igjennem er bygget paa lighedens principer, det er et

samfund, hvori penge er en ukjendt ting og næstekjær-

lighed en grundregel for enhver. Det maa derfor ogsaa

af denne grund indeholde ganske overordentlige betingel-

ser for dets medlemmers lykke og tilfredshed. Et sam-

fund, hvori frihed, lighed og broderskab ikke er et fjernt

og haabløst ønske blot, men den ægte, sande virkelighed !

At dette overhovedet kan være mulio-t, er ene 02^ alene

paa grund af de livsvilkaar, hvorunder de lever. Eski-

moerne er gode, fordi de ingen interesse har af at være

anderledes.

Er en jæger dygtigere end alle andre, saaledes at han

kanske i løbet af en sommer har samlet sig et langt

større kjødforraad, end han og hans familie i vinterens løb

kan fortære, skulde han saa gaa hen og nedgrave den del

deraf, han ikke kunde benytte, foråt det i aarenes løb

skulde forvandle sig til støv ? Eller forsøge at sælge det,

der, hvor ingen kjøbere findes

!
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Nei.— Med glæde og stolthed vil han dele sit forraad

med dem, hvis øie er mindre øvet, eller hvis arme er sva-

gere end hans.

Men, vil man maaske indvende, vil ikke de jægere, der

ved sin overlegne dygtighed i forholdsvis kort tid er istand

til at fylde sine vinterforraad, være mere tilbøielige til at

benytte de indsparede uger til dovenskab og lediggang,

end til at fortsætte jagten i fremmedes interesse } Dertil

maa der imidlertid svares, at saalænge den enkeltes

ærgjærrighed staar paa den høide, som den nu gjør, er

der, selv om deres gode hjertelag ikke tåges med i bereg-

ningen, neppe nogen fare for tilbøieligheder i den retning.

I fuld overensstemmelse med det ovenfor fortalte,

hersker der da ogsaa den regel iblandt dem, at hvad en

fanger ikke transporterer hjem af sit bytte, men f. eks.

efterlader dækket af stene paa nærmeste land til mulig

fremtidig afbenyttelse, med fuld ret og uden indhentet

tilladelse kan benyttes af andre, hvad der ogsaa meget

hyppigt sker. De danner ligesom tilsammen en eneste

familie, for hvis fælles bedste de alle uden undtagelse vier

sit livs arbeide.

Det er derfor en umulighed iblandt dem, at nogle

skulde kunne leve høit, medens andre sultede. Thi livets

glæder saavelsom dets lidelser tager de i fællesskab.

Nogen virkelig hungersnød er heldigvis af meget sjelden

forekomst inden denne stamme, idet de, tvertimod hvad

andre forfattere har hævdet, er meget forsynlige og som

regel gaar overvintringens besværligheder imøde med

fyldte forraad.

En udpræget kjærlighed til næsten synes at beherske

dem alle, hvad jo forøvrigt ikke kan synes mærkværdigt,

naar man samtidig erindrer, hvor nær i slægt med hinan-
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den disse halvtredie hundrede, gjennem aarrækker isole-

rede mennesker maa være. Det var en rørende ængstelse,

kan jeg huske, beboerne af en koloni, hvor jeg engang i

nogle dage opholdt mig, viste for en af pladsens yngre

fangere, fordi han en dag var bleven noget længere borte

fra jagten, end han pleiede. Og hvorofte har jeg ikke

været tilstede ved den trætte renjægers ankomst til sit

hjemsted, belastet med rensdyrets liflige kjød. Beholde

det for sig selv og sin egen husholdning, det kunde der

for ham ikke være tale om. Gilde skulde der være, og

alle baade store og smaa rigelig beværtes.

Det er en overordentlig sjeldenhed at se to eskimoer

trætte, og hænder det en enkelt gang, gaar det meget lem-

pelig for sig, idet de hverken bliver høirøstede eller bruger

skjældsord. Voksne mænd trætter overhovedet ikke.

Bliver de uenige, og føler den ene sig paa nogen maade

tilsidesat af den anden, forlader han simpelthen stedet.

De tilhører idetheletaget en udpræget sagtmodig race, der

hader splid og ufred, af hvilken grund de ikke sjelden

endog gjør de mennesker tjenester, som de i sit indre har

imod.

Eskimoerne dør ifølge de mangelfulde oplysninger, vi

herom var istand til at skaffe os, gjennemsnitlig i en alder

af henimod 60 aar af alderdomssvaghed, der gjerne faar

sit udslag i en kortvarig lungebetændelse.

Deres ærlighed sig imellem er beundringsværdig, og

tyverier indbyrdes er, ikke mindst paa grund af den om-

talte socialistiske samfundsorden, fuldstændig udelukket.

Men netop af den samme grund forsynte de sig i begyn-

delsen ikke saa sjelden med en og anden bagatel fra den

første Peary-ekspeditions beholdninger, naar de dertil havde

anledning, noget de efter deres egne regler jo nærmest
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maatte anse sig berettigede til, da vi jo umulig selv kunde

have brug for alle de i deres øine saa overflødige forraad.

Gjort opmærksomme paa, at vi misbilligede denne frem-

gangsmaade, kunde vi senere næsten altid stole paa deres

ubetingede ærlighed, og det uagtet de med sin skarpe

intelligents nok saa det uretfærdige i, at vi uden vederlag

og uden deres tilladelse havde tåget deres land i besid-

delse, for derefter systematisk at rense dal og høifjeld paa

lange strækninger for de for dem saa værdifulde rensdyr.

Løgn gjorde de sig kun sjelden skyldig i ligeoverfor os,

og da vistnok mere af en slags trang til rigtig at holde os

hvide mænd, der altid troede os saa kloge, for nar, end

egentlig af vane eller ondskab. At de nogensinde lyver

for alvor indbyrdes, er ikke tænkeligt, da de jo ganske

maa mangle motiver for en saadan fremgangsmaade.

Derimod er det dem meget imod at maatte fortælle en

mand en sandhed, der kan tænkes at være ham ubehage-

lig, hvorfor de under saadanne omstændigheder helst for-

søger at omgaa den ved allehaande udflugter.

Deres moral er i det hele tåget, som man vil have seet,

i de fleste retnino^er fuldt overensstemmende med kristen-

dommens ideelle grundsætninger. Men medens vi, der

lever under forholde, der daglig forleder os til at sætte os

udover disse grundsætninger, desværre oftest maa nøie

os med at beundre dem som vidunderlig skjønne og op-

høiede, saa formaar de fattige innuitter lettere at efterleve

dem, fordi de er født under enklere og sundere livsvilkaar.

Eskimoens gode humør er uudtømmeligt. Især kom-

mer deres overgivne lystighed tilsyne der, hvor der er

mange tilstede samtidig, hvad saaledes flere gange var

tilfældet ved Peary-ekspeditionens huse. At forsøge at

beskrive de cirkusscener, der her foregik, f. eks. da et halvt
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dusin mandlige innuitter for første gang i sit liv fik øie

paa et mulæsel, vilde lidet nytte. Slige scener kan alene

opleves. Deres jubel kjendte ingen grænser. Men nota-

bene, ikke den uskyldige, barnslige jubel, man alene

skulde ventet fra disse »formørkede hedninger «, men en

regn af vittige og skarpe bemærkninger, snart om dets

lange orer eller trinde hængemave, snart igjen om den

altfor nøgne hale, som de mente kunde blive et prægtigt

svøbeskaft, naar blot kulden om en tid kom i veiret.

I eskimostammen ved Smiths Sund findes ingen høv-

dinger eller personer med myndighed over andre. Enhver

er fuldstændig sin egen herre og blander sig aldrig i en

andens affærer. Dog synes de ældre mænd, der enten

tidligere har været eller endnu er i besiddelse af usædvan-

lig dygtighed som fangere, at have en vis autoritet over

de øvrige beboere ved en koloni.

Men det kan man alligevel sige, at frihed hersker mel-

lem disse glade borgere, ikke den frihed, der er begrænset

af en lovbogs strenge bud, men friheden, saa fuldkommen

som man overhovedet kan haabe at faa den her i verden

!



KAPITEL XXVI

INTELLIGENTS OG KUNSTNERISK BEGAVELSE. RELIGIØSE FORE-

STILLINGER OG SKIKKE

At eskimoerne ved Smiths Sund i lighed med deres

brødre længere sydpaa er intelligente og begavede folk,

kan man allerede slutte sig til af deres mange sindrige vaa-

ben Og fangstmetoder.

Men særlig har de i de senere aar under sit samkvem

med de to Peary-ekspeditioners medlemmer havt anledning

til at lægge disse egenskaber paa en langt tydeligere

maade for dagen.

Saaledes forbausede de os ofte ved den lethed og hur-

tighed, hvormed de tilegnede sig brugen af skydevaa-

ben, samt ved den færdighed, hvormed de manøvrerede

vore hvalbaade efter neppe nogle timers øvelse. Men

endnu mærkeligere var den sjeldne opfatningsevne, de

viste, saavel under mundtlige skildringer som under

fremvisning af billeder fra fjerne civiliserede lande.

En af de mest begavede i stammen, ialfald af de yngre,

anser jeg Kolotengva for at være. Han er henimod 25

aar, Hden af vækst, men tætbygget med muskler af staal

og i besiddelse af usædvanlige legemskræfter. Hans øine

er smaa, men livlige, og han ser med dem gjenstande,

der er langt udenfor almindelige folks synskreds. Hans

lange, sorte haar er af naturen svagt kruset og danner en

vakker ramme om det djærve ansigt.

Ellers minder han mig i mange henseender om hovdin-
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gerne, som man kan læse om i de populære indianer-

fortællinger. Ingen i den hele stamme kunde være

stoltere end Kolotengva, ingen mere fri og uafhængig,

ingen trofastere i venskab, koldblodigere i farens stund,

eller kløgtigere under jagten.

Tungvingva hed hans kone, et rødkindet, smilende barn

med mørke eine og kridhvide tænder.

Disse to havde ofte et tidsfordriv sammen, som neppe

nogen anden i stammen forstod at sætte pris paa, eller

idetmindste ikke vovede sig ikast med.

De tegnede. Snart var det »Kablunakkernes« (de

hvide mænds) skibe, de forevigede, snart mennesker,

snart dyr, snart hytter og telte, snart kajakroere og

jægere. Blyant og papir kunde jeg uden vanskelighed

holde dem forsynede med, da jeg heldigvis havde med-

bragt mere end tilstrækkeligt for eget behov.

Mange af disse deres tegninger var i høi grad interes-

sante, ligesom de alle uden undtagelse tydede paa en

meget skarp iagttagelsesevne.

Koloteno^va nærede stor beundrino^ for kablunakkens

mange opfindelser, hans skarphed og hans uoverskuelige

kundskaber, og han tog villig efter, naar han hos os fandt

en eller anden nyttig skik eller mode, der lod siggjennem-

føre i praksis ogsaa blandt hans landsmænd. Han var

saaledes den første til at anskaffe sig lommer i sin sæl-

skindsnetcha, og snart fulgte mange af de øvrige unge

mænd efter.

Kolotengva havde en kammerat, som han holdt mere af

end de fleste andre. Det var den jevnaldrende Kudla.

Jeg ved ikke nogen bedre fælles betegnelse for disse to,

end ordet »hurragutter«, Thi overalt var de paafærde,

overalt udførte de bedrifter i den ene eller anden retning,

og overalt førte de sit uudtømmelige humør med sig.
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Jeg var tilfældigvis tilstede engang, som Kolotengva og

Kudla kom hjem fra en rensdyrjagt i juli maaned 1894.

Da jeg saa skulde give mig i snak med dem, fik jeg se,

at Kolotengvas ansigt, hænder og øverste parti af den

bekjendte kjødfulde del bogstavelig talt var dækket af

myggestik, saaledes at han nærmest saa ud, som han var

koparret, mens Kudla derimod var gaaet fuldstændig fri.

Da Kudla saa, at jeg skulde til at gjøre en bemærkning

herom, kom han mig i forkjøbet og forklarede med en

paataget overlegen og alvorlig mine, at myggene desværre

havde plaget » lille « Kolotengva svært, mens de sov om
nætterne. Men ham, tilføiede han, med en endnu mere

overlegen mine, idet han samtidig pegede paa sig selv,

ham turde myggene aldrig røre. »Og hvorfor ikke .f^*

fortsatte straks Kolotengva, »jo fordi selv myggene for-

smaar det elendige stof, der flyder i dine aarer !« Som
man ser, er der baade satirisk

humør og svar paa rede

haand hos disse karle.

En om muligt endnu mere

udpræget hurragut end de to

nævnte var den sprællende

livlige Kaschu. Han kunde

vel være en smule over de

tredive. Hans ansigt var

bredt og rundt og saa ud, som

det var skaaret i træ i stort

hastværk af en tømmermand.

Naar han var rigtig glad, lo

han, saa mundvigerne tråk sig opover mod baghovedet, og

lukkede dertil begge øine, i livsfare derimod altid kun det

ene.

ESKIMO GUT FRA SMITHS SUND
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En mere freidig og energisk ledsager paa reiser skulde

man vanskelig kunne finde. Hans fysiske udholdenhed

maa nærmest betegnes som ubegrænset.

Kaschu havde længe sit telt opslaaet nær den anden

Peary-ekspeditions vinterkvarter, og hver morgen regel-

mæssig kunde man se ham, selv efterat kulden var kom-

met i veiret, tåge sig en tur udenfor teltet uden en traad

paa kroppen, for at tåge de meteorologiske observationer

for dagen.

Naar der var nogen morro paa færde mellem os kablu-

nakker, maatte Kaschu altid være med, saaledes stedse,

naar vi stod paa ski i bakkerne bagenfor huset Han blev

da ogsaa efterhaanden en baade ivrig og forholdsvis øvet

skiløber. Elegant blev han dog aldrig. Han var af de

bredsporede, og skar desuden altid de frygteligste ansigter.

saasnart han fik en smule fart. Blev hastigheden meget

stor, lukkede han det ene øie, og ansaa sig da vistnok

stedt i den alvorligste fare.

Siden jeg nu er kommen ind paa de biografiske skil-

dringers omraade, vil jeg ligesaa godt med det samme om-

tale et par andre af stammens mere typiske medlemmer.

Af meget gamle folk kan nævnes Kaschus forældre,

Arodoksua og Migibsungua. Som bevis paa, at den

gamle mand forstaar sig en smule paa fornuftig sundheds-

pleie, kan anføres, at da han forlængst er ophørt at fange

og saaledes ikke længer paa denne maade faar sig nogen

motion, tager han sig regelmæssig hver formiddag en lang

spasertur udover søisen, skyvende sin tomme slæde foran

sig. Han plages forøvrigt af og til i de senere aar af gigt.

Hans kone derimod er ganske frisk, og hendes snakketøi

er da ogsaa i den livligste virksomhed fra den tidlige mor-

gen til langt paa nat. Er der fremmede tilstede, er det
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stedse sin uforlignelige søn Kaschu, hun skildrer, den

anden, halvtullingen Aningana, nævner hun derimod

sjeldnere. Kaschu, — ja det er vel gut det ! Men naar

hun kommer til beskrivelsen af, hvor vakker han er, og en

mindes træfjæset med den store mund og de halvaabne

øine, da skal der beherskelse til for at bevare en alvorlig

mine.

Et af de værdigste ægtepar i hele stammen er Ingapaddu

og Ituschaksui. De er Tungvingvas forældre og har ialt

6 børn, det største antal, der endnu i mands minde er

forekommet i nogen familie. De er begge udprægede

pligtmennesker, retskafne og ærlige, og dertil elskværdige

og medfølende som faa.

Særlig er Ituschaksui et pragteksemplar af en moder.

Engang saa jeg hende springe ud paa isen til et par af

sine smaarollinger, der var ude og legte henimod 2 km.

fra land, blot for at sige dem, at de endelig maatte tåge

vaatter paa nu, det var begyndt at blæse saa surt.

Ituschaksui har to yngre brødre, der begge er gifte, nem-

lig Aseio og Panikpa. Saavel disse to som søsteren maa

alle siges at være usædvanlig begavede eskimoer.

Særlig har den noget sygelige Aseio med sit blege,

smale ansigt og de store, tankefulde øine geniets karakte-

ristiske ydre, med hvilket da ogsaa hans overmaade klare

forstand og hans lynsnare opfatningsevne staar i den

nøieste overensstemmelse.

Paa grund af hans nævnte sygelighed har hans unge,

livlige kone Anavi ikke saa sjelden maattet udføre for-

skjellige arbeider, der egentlig henhører under mandens

pligter, hvorved der omsider er kommet noget vist ama-

zonmæssigt over hende. Saaledes kan hun drive et

slædespand med forbausende færdighed og svinger svø-
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ben med ligesaa stor udholdenhed og kraft som nogen

mand.

Aseios broder, Panikpa, er af en mere tilbagetrukken

02; filosofisk natur. Han liker bedst at have sit telt eller

vinterhus staaende paa afsides steder, hvor folk ikke til

daglig vanker, og hvor han med sin kone og sine smaa-

børn kan nyde en rolig og uforstyrret familielykke.

Jeg har ofte havt lange samtaler med Panikpa, der

altid har benyttet anledningen til med stort begjær at

søge oplysninger om fremmede lande. Hans tillid til

kablunakkerne er overmaade stor, og han har en bræn-

dende lyst til at se deres lande og byer, jernbaner, heste

og andre dyr, alt ting, som han hidtil alene har maattet

nøie sig med at se paa billeder. Men om han nogensinde

faar dette sit ønske opfyldt, er vel tvilsomt. Imidlertid er

allerede nu hans horisont videre end mangen civiliseret

bondes, og et helt væld af tanker er det ofte, der rober sig

bag mange af hans simple og ligefremme spørgsmaal.

Der findes i eskimostammen ved Smiths Sund blandt

andet fire brødre— den femte er død— hvoraf idetmindste

tre er af mere end almindelige dimensioner. Det er Miuk,

Kayegvitto og Otonia. Saavel den første som den sidste

er to saa bra og jevne mennesker, at deres biografi allerede

er tilstrækkelig skildret i disse to ord.

Med Kayegvitto forholder det sig imidlertid til en vis

grad anderledes. Ogsaa han er en snil og godmodig fyr,

men han har en komisk feil, idet han er aldeles umulig

indbildsk. Dette at han er nogle tommer høiere end alle

sine kammerater, og at han vel ogsaa er stærkere end dem,

har efterhaanden faaet en saadan magt over ham, at han

nu lever i den faste overbevisning, at han i virkeligheden

er stammens første mand og vel ogsaa i det ydre burde
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anerkjendes som saadan. At denne tanke idethele er

vaagnet hos ham, skriver sig vistnok fra efter den tid, vore

ekspeditioner kom til landet, idet han da, ved at lægge

mærke til, at en enkelt af amerikanerne vistes ubetinget

respekt og lydighed af alle de øvrige, formodentlig har

faaet lyst til at spille en lignende rolle blandt sine lands-

mænd.

Denne forfængelighed falder saa meget mere i øinene,

som den ganske savnes hos de øvrige mænd i stammen,

hvorfor den da ogsaa hos Kayegvitto bedømmes efter for-

tjeneste. De smiler lunt og siger omtrentlig saa meget

som: » Kayegvitto— ja, han er gal han, stakkar«.

Men for os blev engang Kayegvittos forfængelighed til

ikke ringe nytte. Det var nemlig omtrent ved midtvin-

terstider under den anden Peary-ekspedition, at vi be-

gyndte at mangle foder til vore mange hunde hjemme

ved vinterkvarteret.

Nu havde vi hørt, at Kayegvitto sad inde med bety-

delige kjødforraad ved kolonien Nachsa paa sydsiden af

Whale Sund. Dette blev det bestemt, at jeg skulde reise

over og undersøge, og da jeg den følgende dag i maane-

skin naaede kolonien, blev jeg mødt nede ved stranden af

alle dens mandlige beboere, hvoriblandt da ogsaa ganske

rigtig Kayegvitto befandt sig. Men ikke før havde han

seet, at det var en kablunak, der kom paa besog, før han

atter som en pil forsvandt ind i sin hytte, for straks efter

at komme tilbage, iført en gammel tyndslidt frak, som han

den foregaaende høst havde til handlet sig af en af ekspe-

ditionens medlemmer. Først nu saa han efter sin egen

mening slig ud, at han paa en værdig maade kunde repræ-

sentere sine »undersaatter«.

Nu gik jeg hurtig frem imod ham og greb hans haand»
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som jeg rystede kraftig mange gange, en ceremoni, der

vistnok ikke bruges blandt eskimoerne indbyrdes, men

som de dog havde lært at fatte betydningen af, og som i

dette tilfælde smigrede Kayegvitto i høi grad. Saa for-

klarede jeg ham mit ærinde : Peary, den store herre (nale-

gaksuak) fra de fjerne lande, manglede kjød til sine sultne

hunde. Nu kom jeg for at bede Kayegvitto, innuitternes

store herre, at hjælpe ham. Han havde meget kjød,

ingen fangede saa meget som han, han alene var innuit-

ternes nalegaksuak. Denne sidste sætning faldt i den

grad i Kayegvittos smag, at han gjentog den i det uende-

lige, indtil han omsider indbød mig til at overnatte i sit

hus, hvad jeg selvfølgelig modtog.

Det var først den følgende morgen, at vor egentlige

konference fandt sted. Ikke før havde jeg paanyt et par

gange kaldt den forholdsvis svære, grovlemmede mand for

innuitternes nalegaksuak, før han med en ubeskrivelig

komisk overlegenhed kommanderede de omkringstaaende

syndere at fylde min slæde med kjød. Herunder assiste-

rede han selv nu og da meget naadig med et spark efter

de tungeste kjødstykker. Men de eskimoer, som for

anledningen frivillig havde nedværdiget sig til at være

Kayegvittos undersaatter, morede sig kostelig over det

hele komediespil, ikke mindst over dennes naragtighed, og

var godmodige nok til at spille det hele tilende.

Saa fik Kayegvitto en passende present, hvad han til-

syneladende aldeles ikke havde ventet, og jeg forlod den

store mand, der han stod i maaneskinnet, fremdeles iført

sin tynde frakke, skjønt temperaturen ikke var langt fra

-- 40° C.

Der findes en liden forældreløs gut i stammen, Kad-

luktu er hans navn. Han var en vakker og meget opvakt
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liden fyr, som vi, som rimeligt kunde være, tog os en

smule af under vor overvintring. Saaledes boede han i

lang tid i vort hus, under Matts køie, hvor han blev rige-

lig gjødet med levningerne fra vore maaltider. Særlig

tog Matt sig faderlig af den lille femaaring. Først vas-

kede han ham ordentlig over hele kroppen, saa satte han

et par gamle kjærringer til at rense hans klæder for

smuds og utøi, noget der viste sig yderlig paakrævet,

hvorefter han klippede ham snau som en sæl over hele

hovedet, og dermed var Kadluktu civiliseret.

Ellers har denne lille fyr ikke noget fast hjem, idet han

bor snart i den ene, snart i den anden familie; men han

behandles dog gjennemgaaende kjærligt overalt.

Kaoni heder en mærkværdig dot med 4 børn og en

temmelig svær hustru. Jeg har en mistanke om, at

denne mand er en smule under tøffelen.

Ved de kolonier, hvor Kaoni holder til, der har be-

boerne altid morro—men paa hans bekostning desværre.

Han er nemlig saa sørgelig klodset i næsten alt, hvad han

foretager sig, samtidig som han har den utilgivelige feil,

at han stammer, og dette tilsammen bevirker uundgaae-

ligt, at han spiller hovedrollen i næsten alle de anekdoter,

der jevnlig udgaar fra hans boplads.

Et par fangere fra to nabokolonier møder hinanden.

»Nukta fik en narhval iforgaars og Angodlu og Mahotia

hver en ugsuk igaar.« — »Jasaa, Akkomodingva og jeg

fik ogsaa to sæl igaar. Kaoni skulde været med os, men

kajakken, som han havde laant, kantrede, netop som han

var kommet nogle aaretag ud fra land, og saa blev han

hjemme. « — Lang og stille latter fra begge. — »Hvad

sagde Kaoni, da han vel var paa land igjen ?« — »Ka—
ka— ka— ka— ka— ka— ka— ka— jak er noe hærk !
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Ka— ka— ka— ka— ka— oni ogsaa, lagde vi til.<^ Igjei^

langvarig og stille latter fra dem begge.

Vi medbragte under den sidste ekspedition en Edisons

fonograf, som vi oftere lod eskimoerne lytte til. Mærke-

lio- var den fordomsfrihed, hvormed de allerede fra første

ESKIMO SLÆDER PAA ISEN VED KAP YORK

stund af tog del i dette tidsfordriv. De syntes ingen-

lunde at sætte dette for dem saa uforklarlige apparat i

forbindelse med noo;et overnaturlio-t, men lo o^ morede

sig over de skjulte stemmer som over et legetøi, de havde

kjendt i mange aar.

Og dog, — hvor nær vilde det ikke have ligget for dem
at antage disse stemmer for aanderøster, der i deres reli-

giøse forestillinger spiller en saa fremtrædende rolle. Men
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med sin skarpe fornuft fastslog de straks, at ponograpi-

mut i lighed med de mangfoldige øvrige mærkværdig-

heder, kablunakken var i besiddelse af, kun var et vid-

underlig kompliceret, men forresten ganske naturligt

produkt af menneskelige hænders og hjerners arbeide.

De fleste af eskimoerne tæller med lethed til 20, oa: det

uagtet de sjelden eller aldrig har brug for et saa høit tal i

det praktiske liv. Thi gaar antallet af noget over 4 eller

5, betegner de det som oftest med » mange « eller et lig-

nende ord. Men naar de i de lancje vinteraftener sidder

inde i sine lave huler og udskjærer kunstfærdige smaa

elfenbens-mennesker og dyr eller andre rariteter, da kan

de nok stundom til tidsfordriv finde paa at tælle dem,

hvorunder de jo driver det op i baade 30 og 40. De
tæller vanligvis paa fingrene, i atasuk, 2 magluk, 3 pin-

garsut, 4 sissami, 5 tedlumet. Skal de videre til 6, kalder

de dette den første finger paa den anden haand, eller

igluane atasuk (i regelen forkortet til igluane), 7 endvidere

den anden finger paa den anden haand, igluane magluk

osv.

Er de omsider kommen til 10, og de ingen flere fingre

har tilbage, fortsætter de fleste vistnok at tælle paa

fingrene nok engang, men benævnelsen gjælder fra nu af

tæerne. 13 er saaledes 3 tæer paa den ene fod, 17 to

tæer paa den anden fod, osv. Skal han over 20, som han

kalder et helt menneske til ende, siger han for 21 en paa

det andet menneske (innuit aipachsjani atasuk).

Eskimoernes tekniske begavelse og opfindsomhed er

beundringsværdig. Særlig kommer disse deres egen-

skaber for dagen, naar de skal reparere sine bøsser eller

andre fra civilisationen stammende redskaber, noget,

hvortil de som oftest savner endog det aller nødvendigste
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værktøi. Værst er det, naar f. eks. hoveclfjæren i gevær-

laasen brækker. Da gaar der som oftest lange stunder

hen, ja der kan gaa maaneder, førend geværets eiermand

eller nogen af hans venner hitter paa raad. Men saa en

vakker dag optræder atter den bolde skytter med vaabe-

net i brugbar stand.

Den gamle laas har han imidlertid maattet forlade, og

fjæren er kanske ikke længer af staal, men dannet af et

langt, til kolben i den ene ende fastsurret stykke elfenben,

der samtidig maa gjøre tjeneste som hane. Denne er

spændt, naar et lidet træstykke befinder sig indunder den

elastiske elfenbensstok ; naar dette træstykke derimod

hastig trækkes tilside, slaar den improviserede hane et

kraftigt slag mod tændstemplet, og skuddet gaar dun-

drende af.

Der findes østenfor Kap York flere store meteorstene,

som løitnant Peary vaaren 1894 blandt andet nærmere

undersøgte. Dele af disse jernstykker skal de indfødte

paa den tid, da den engelske polarforsker Sir John Ross i

begyndelsen af aarhundredet opdagede dem, delvis have

benyttet til pile- og harpunodder. Hvorledes de imidler-

tid uden at gløde jernet, en metode, de først under sam-

kvemmet med os lærte at kjende, har kunnet udhamre
det til harpunspidser osv., er ikke godt at forståa. Sand-

synligvis er det kun i ringe udstrækning, at de har kun-

net drage sig disse stene til nytte, idet det uden tvil kun
kan have været nogle faa, af naturen fladformede splinter,

de har kunnet anvende.

Et ganske sindrigt træk fra eskimoernes daglige liv er

den maade, hvorpaa de om vaaren beskytter hundenes

labber mod at beskadiges af den haarde isskare, der dan-

ner sig paa sneens overflade paa den. tid. af aaret. De
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forsyner dem nemlig med sokker af ugsukskind, der fast-

surres til benene lige ved det nederste led, og saaledes

udstyrede er dyrene fuldstændig beskyttede mod al saar-

benethed.

At eskimoerne gjør forskjel paa haarde og bløde træ-

sorter, ja endog kjender gran fra furu og eg fra ask, vil

vistnok mange synes mærkeligt, naar man erindrer, at de

aldrig har kunnet glæde sig ved synet af et virkeligt

levende, blomstrende træ. Hvor vilde de ikke juble, og

deres sind fyldes af fryd og begeistring, om de pludselig

kunde faa skue et af de mægtige susende egetræer eller

en af de mørkegrønne furuer og graner, hvorfra de

beskedne stykker i deres slæder oprindelig er komne !

Musikalsk sans findes der meget af blandt eskimoerne.

Men den staar endnu paa et saa lavt trin, at de f. eks. ikke

kan opfatte korrekt endog vore mest enkle og ligefremme

melodier. Undtagelser er der dog. Saaledes lykkedes

det den før nævnte Ituschaksui at lære at synge fiere af

vore mere populære melodier fuldstændig korrekt, blandt

andet Ta-ra-ra-bom-dieh, som de øvrige næsten uden und-

tagelse sang skjærende falskt.

Men saa kunde de sine egne sange saa meget bedre

udenad, og aldrig hørte man f. eks. under deres korsange,

at en enkelt tone skar sig ud fra de øvrige.

Innuitternes religiøse forestillinger staar paa et lavt,

men derfor ikke mindre interessant udviklingstrin. Thi

hos denne lille skare mennesker gjenfinder vi i nutiden et

billede af vore forfædres religiøse tro eller famlen mod en

tro, saaledes som den i sine hovedformer maa have artet

sig aartusender tilbage i tiden. Ja, vi staar i virkelig-

heden her ligeoverfor et folk, der netop er i begreb med

at forlade stenalderen, et urfolk med svundne tiders ær-
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værdige præg. Hvilken værdifuld overlevering for gran-

skere af menneskeslægtens udvikling og historie !

Vor tids religioner har alle antaget faste og bestemte

former og kan hver især sammenfattes i nogle faa, korte

troesartikler.

Anderledes derimod med eskimoernes religion, eller, for

at undgaa denne maaske uberettigede betegnelse, deres

religiøse forestillinger. Disse er vaklende og ubestemte,

ja ofte rent individuelle, og deres lære vilde utvilsomt, om

man forsøgte nærmere at detaljere den, komme til at inde-

holde en mansrfoldio-hed af troesartikler, hvis den da

idetheletaget lod sig sammenfatte.

En forklaring til denne usikkerhed i deres begreber

om livets og naturens mysterier ligger maaske ikke saa

fjernt, som man skulde tro. Thi i de store samfund

stoler gjerne den enkelte, som rimeligt kan være, blindt

hen paa sandheden af den lære, millionerne omkring ham
hylder. Men naar, som blandt eskimoerne, den offentlige

mening eller dom i sin mest imponerende skikkelse neppe

repræsenterer over et par hundrede individer, da maa,

synes det mig, for den enkelte tilbøieligheden til ikke at

turde stole fuldt ud paa nogetsomhelst blive meget natur-

lig.

Jeg har ogsaa faaet en slags bestyrkelse i denne min

opfatning ved de religiøse samtaler, jeg oftere søgte at

istandbringe med enkelte af de indfødte.

» Mener innuitterne, der er et liv efter døden«? var et

af de første spørgsmaal, jeg rettede til Kolotengva, efterat

jeg langsomt og efterhaanden havde vundet hans fortro-

lighed paa et omraade, som naturfolkene gjennemgaaende

sidst af alt er tilbøielige til at lægge aabent for nysgjer-

riges blikke. »Ja, naar en innuit dør, saa vandrer vist
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sjælen (egentl. skyggen) til et land under os, hvor der er

god jagt, meget solskin og godt at være. Men andre

mener, at sjælen gaar til et land høit oppe i luften, og

ingen er vis paa, hvad som er rigtigt. Vi innuitter er saa

faatallige, men kablunakkerne er der mange af, og I ved

alle ting. Sig os, hvorledes det er med dette.«

Hvad jeg svarede, hører ikke hjemme her. I Hans

Egedes aand var det vel neppe, endskjønt jeg gik saa

vidt som til at love ham et evigt liv langt lykkeligere end

det jordiske. Og større trøst kan man vel ikke skjænke et

menneske, der ræddes ved tanken om engang at skulle dø.

Naar kulturmennesket i livets tunge timer lider under

sine sorgers mangfoldighed, naar hans sjæl er syg og ned-

stemt, og han føler sig forladtog ulykkelig ved jordlivets

trøstesløse tomhed, da vender han sig i bøn til en almæg-

tig og barmhjertig Gud og finder herunder den lindring

og trøst, han saa haardt trænger.

En slasfs erstatning herfor har eskimoerne i sine eien-

dommelige aandekonferencer. Endel mægtige, men usyn-

lige aander indtager Guds plads i deres begreber, og disse

aander mener de, deres angekok'er eller aandebesværgere

kan paavirke saaledes, at de staar dem bi i det daglige liv,

helbreder sygdomme, skaffer dem god jagtlykke, osv.

Saavel mænd som kvinder kan blive angekok'er, men

ikke alle er li^e eodt skikkede for dette hverv. Behæn-

dighed, kløgt og skuespillertalent kan alene sikre et men-

neske virkelig anseelse som aandebesværger. De ældre

angekok'er oplærer de unge, der maatte føle sig særlig

skikkede for eller tiltrukne af angekok'ernes mystiske

virksomhed. Læretiden strækker sig gjennem adskillige

aar og er forbunden med mangehaande hemmeligheds-

fulde ceremonier.
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Den betydeligste af de aander, eskimoerne kjender, er

TornahuksLiak (oversåt egentL : den kjæmpestore skygge).

Den kan gjøre dem saavel skade som gavn og antages

vistnok i Nord-Grønland udelukkende at holde til paa

land og skal ifølge angekokernes udsagn have menne-

skeskikkelse af overnaturlige dimensioner.

Naar der en stille sommerdag ved en koloni pludselig

høres et stenras eller en lignende tilfældig støi i nærheden,

udbryder gjerne flere af beboerne samtidig i en ængstelig,

dæmpet tone: »Tornahuksua! Tornahiiksua!« Da me-

ner de, det er ham, der er ude og vandrer langs de mørke

fjeldskrænter.

En anden aand, der efter beskrivelsen lever i havet og

har lange, sorte fangarme, benævnes Kokvoia. Mange

andre aander og mystiske væsener findes der foruden

disse, men de er alle af en mere underordnet art. Der

gives idetheletaget en sand rigdom paa overtro, men det

meste er, som allerede for antydet, gjennemgaaende løst

og vaklende og retter sig altfor meget efter de enkelte

individer, til at jeg skulde ville forsøge at samle det hele

her, saameget mere som disse naive produkter af enkelt-

mænds vilde fantasi neppe heller fortjener for megen

opmærksomhed.

Hvor mange angekoker der for tiden findes blandt de

250 innuitter ved Smiths Sund, er ikke godt at sige, idet

der synes at herske afvigende meninger blandt stammens

medlemmer om, hvem der er berettigede til angekok-

titelen. Selv er jeg mest tilbøielig til ikke at trække

nogen skarp grænse mellem aandebesværgere og ikke-

aandebesværgere, idet jeg har faaet det indtryk, at alle de,

der blot kan lægge en smule følelse og mystik for dagen

i sine sange, fusker i faget ved enhver leilighed, der til-

byder sig.
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En ting er imidlertid at kunne kalde sig og blive kaldt

en angekok, hvad. de fleste vistnok tragter efter, en anden

ting er virkelig at være en person med indflydelse og

respekt, en der kan indgyde sine medmennesker ærefrygt.

Ai disse findes der neppe over et halvt dusin i stammen,

hvoraf igjen maaske to er ældre kvinder, de øvrige mænd.
Den yngste af disse fire mandlige angekoker og tillige

den mest respekterede af dem alle er Kayapaddu. Han
kan være omkring de 35 aar, er smilende og tyk og har

et ansigt saa jovialt, at han blot behøver at tåge paa sig de

blaa snebriller, han engang har faaet af Peary, for fuld-

stændig at se ud som en god, gammeldags præstemand.

Naar han holdt sine spiritistiske seancer, dæmpedes

lyset fra tranlamperne saa meget, at man kun med møie

kunde skimte hinanden, hvorefter Kayapaddu med tarm-

skindstrommen i den ene haand og en trommestikke af

ben i den anden gik frem paa gulvet og begyndte at synge

og tromme.

I begyndelsen var hans sang dæmpet og nogenlunde

rolig, men senere blev den mere og mere ophidset, han

slængte kroppen i bugtninger fra høire til venstre, saa det

lange haar flagrede vildt i luften, medens ansigtet fik et

udtryk, som om han led alle verdens kvaler.

Efter et par timers forløb haglede sveden af ham, han

trykkede sig med hænderne for panden, skreg, ynkede sig,

brød saa, ret som det var, ud i en dæmonisk, skrattende

latter, hvorefter han tilsidst opnaaede at faa en eller flere

af de usynlige aander, der tjente ham som sendebud til

mægtigere væsener, til at indfinde sig.

Nu forandrede han hyppig sin stemme, idet den snart

var hans egen, snart skulde forestille aandernes røst, han

blev mere 02: mere støiende os^ fik ved alle disse ceremo-
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nier tilsidst bragt forsamlingen i en saa ophidset og nervøs

sindsstemning, at de skalv af bevægelse, samtidig som

mange af de ældre begyndte at ynke sig omkap med ham.

Gjaldt det at uddrive en sygdom eller frelse en døende,

kunde han vedblive med disse manøvrer i mangfoldige

timer, idet han sjelden gav sig, før hans patient var stok-

død eller paa bedringens vei. I første tilfælde hed det

sig naturligvis, at redning under enhver omstændighed

havde været umulig, da en eller anden fiendtlig aand paa

forhaand havde stjaalet den syges sjæl e. 1., i det andet til-

fælde derimod steg hans anseelse i en overordentlig grad.

At tilhørerne under disse forestillinger tror, at aanderne

virkelig indfinder sig og underhandler med vedkommende

angekok, er en selvfølge, og for min del tør jeg heller ikke

paa nogen maade betvile, at angekok'erne selv er i god

tro. Thi der er et ord, som siger, at man kan lyve saa

længe, til man selv tror det.

Den over hele verden saa stærkt udbredte tro paa

amuletter eller gjenstande, der tillægges magt til at

beskytte sin eiermand mod fare eller mod skade af aan-

derne, gjenfinder vi ogsaa hos eskimoerne ved Smiths Sund.

De bestaar som oftest af smale armbaand af sort afhaaret

sælskind eller hos kvinderne tillige af skindhalsbaand med
smaa skindtagger paa forsiden ; endvidere af smaa elfen-

bensfigurer, forestillende mennesker eller dyr, stykker af

afdødes skindklæder osv. Amuletterne indvies gjerne

ved over dem at synge tryllesange, sange med forvanskede

ord og meninger, og i regelen er det de ældre, der be-

stemmer eller ialfald foreslaar, hvilke gjenstande^ børnene

og de unge folk bør udvælge sig dertil.

Naar en eskimo dør, har de gjenlevende af familien

mangehaande skikke at iagttage for ikke at fornærme den
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afdødes sjæl. Saaledes maa hans navn ikke nævnes, de

maa hyle og sørge en vis tid efter dødsfaldet, hgesom de,

der har rørt ved den døde eller nogen af hans eiendele, i

længere tid maa iagttage visse regler for diæt og klæde-

dragt.

Liget iføres, før det bringes udenfor, fuld reisedragt og

hales gjerne efter en fangrem ud gjennem husgangen,

hvorefter det i nogen afstand fra husene og gjerne noget

længere inde fra strandbredden tildækkes vel med stene.

Ofte bøier de liget sammen, saa knæerne kommer op

imod brystet, og tuller det ind i skind. Thi da kan

graven gjøres saa meget mindre. Huset, hvor dødsfaldet

indtræffer, rømmer de straks efter, og hvis det overhove-

det igjen tåges i brug, sker det ialfald ikke .før efter lang

tids forløb.

Alle de af den dødes eiendele, som han kan antages at

trænge paa sin lange vandring til sjælenes land, lægges i

gravens umiddelbare nærhed, og det er disse gjenstandes

»sjæle«, der alene herunder vil blive benyttede af den

afdøde.

Og medens menneskesjælen drager mod fjerne, sollyse

jagtmarker, sover det døde hylster sin evige søvn. Kun
nordenvindens isnende pust suser i de mørke vinternætter

ind mellem stenene og stryger sig hen gjennem ligets

blegede skindpels.

KN ESKIMOISK GRAV
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ARKTISKE FORSKERE OG FORSK-
NINGSFÆRDER

KAPITEL XXVII

PIONER-REISER

Hvem der foretog den første arktiske færd, hvorfra og

hvornaar den fandt sted er ikke kjendt. Den første, som
— historisk kjendt— betræder terskelen til den nord-

polare sone er paa Alexander den stores tid, den modige

astronom og geograf Pytheas ; han sagdes at have opdaget

nye lande og udforsket det nordlige Europa til » verdens

ende«. Han kaldte det nordligste land han naaede Thule,

men om det var Island, en af Shetlandøerne eller et andet

land vides ikke.

Hvorledes nu dette forholder sig, er det sansynligt, at

lande nord for Færøerne ikke var beboede i midten af

det niende aarhundrede. Vist er det, at paa dette tidsrum

var Skandinaverne et haardført og uroligt folk, modigt

og udholdende, og tørstende for eventyr og opdagelser.

Der er god grund til at antage at omtrent i aaret 860

nogle Normænd, der søgte at naa Færøerne, blev drevne

til en 0, som de paa grund af sit øde udseende gav navnet

Sneland. Nogle aar de refter fandt Svenskere den samme
og gav den navnet Island, det navn den endnu bærer.

Omtrent i aaret 874 grundede Normænd den første varige

koloni paa denne 0.

447



448 ARKTISKE FORSKERE OG FORSKNINGSFÆRDER

Indtil dette tidsrum synes disse færd i de nordlige

vande kun at foretages af lyst til eventyr. Men i 890

synes Simon Otho eller OtJier, en norsk sjømand, der var

i Alfred den stores tjeneste at have foretaget en ekspedi-

tion med det maal at finde en ny handelsvei for England.

Paa den tid kontrolerede Venetianere og Morer handelen

og udelukkede England fra direkte samkvem med Tyrkiet

og Indien. Det var derfor ønskeligt at finde en vei til

at naa disse lande uden at maatte seile gjennem Middel-

havet. Kongen udrustede et skib og befalede Otho at

gjøre en opdagelsesreise »til Forherhgelse for Gud, til

Ære for Kongen og til Gode for Landet«. Saaledes

udrustet begyndte Otho at søge nordostpassagen til

Indien. Hvorvidt han naaede er ikke bestemt, men vist

er det, at han seilede omkring den nordlige kyst af Island,

og at han var den første sjømand som krydsede polar-

kresen. Efter at have lidt megen nød seilede han hjem

igjen uden at have gjort nogen betydelig opdagelse.

Omtrent et hundred aar efter anlæggelsen af kolonien

paa Island, kom Thorvald, en mægtig høvding, dertil, da

han flygtede fra Norge. Hans son, Erik rode, fulgte

snart efter. Denne havde hørt om et land, hvortil nogle

sjøfarere var drevne i en storm, og i aaret 982 begav han

sig paa en reise og opdagede et land, som han kaldte

Grønland. Man antager at han gav det dette velklingende

navn for at forlede folk til at slaa sig ned der.

Erik røde holdt sig for at bruge et mildt udtryk ikke

sandheden strengt efterrettelig, han burde heller have

kaldt landet for »Stor-Island«, thi der er ikke maage

grønne flekker paa Grønland, derimod er der faa steder

paa jorden, hvor der er saa meget is. Ikke desto mindre

lykkedes det Erik at anlægge en koloni der, som snart
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blev ret betydelig". De antog kristendommen og kirken

blomstrede i den grad at en biskop blev udnævnt i 1121.

I omtrent tre hundrede aar derefter var kolonien kraftig

og blomstrende ; men da begyndte en hurtig nedgang og

kirken og kolonien gik i forfald
;
grunden dertil synes at

være uforklarlig.

Leif, Eriks søn, begav sig i aaret 1000 paa en reise i

haab om at finde et land, som han havde hørt en Islænder

omtale at han havde set, medens han drev vest for mod-

vinde. De talrige beretninger, som har naaet nutiden,

om denne reise er meget uoverensstemmende i detaljer,

men sikkert er det, at ekspeditionen saa Newfoundland og

Nova Scotia, at de landede paa kysten af New England,

overvintrede nær Plymouth Rock og at der fødtes et

barn der, som udentvil var det første barn født af europæ-

iske forældre paa det amerikanske fastland. Paa grund

af de mano;e vindruer de fandt kaldte de landet Vinland.

Alt dette skete næsten fem hundrede aar før Kolumbus

landede i den ny Verden.

I 1380 seilede to brødre Zcno, fra Venedig mod det

høie nord og ved deres hjemkomst gav de interessante

beretninger om de lande, de havde -set; men hvad det er

for lande de har set, er ikke muligt at bestemme. For-

skjellige andre dristige sjømand seilede paa amerikanske

vande, men for en lang tid efter opdagelsen af New
Englands kyst opnaaedes intet resultat af betydning.

Kolumbus store opdagelser gav ny og mægtig impuls til

eventyrlige færd og opdagelsesreiser. Fra nu af var det

ikke enkelte eventyrere der gik paa egen haand, men om-

hyggeligt organiserede ekspeditioner, ofte bemyndigede af

landets regjering, hvorfra de kom og ledede af mænd,
der var videnskabeligt dannede efter den tids forhold og

2D
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næsten altid praktiske sjømænd. I 1496 fik John Cabot,

en Venetianer, der dengang opholdt sig i Bristol, og hans

sønner, ved et kongeligt dekret bemyndigelse af Henrik

VII af England til at seile under engelsk flag »til alle

steder, lande og søer, mod øst, mod vest og mod nord,«

og i kongens navn tåge besiddelse af alle lande, de opda-

gede ; de maatte selv skaffe et skib og udruste det, saa

det vårede til foraaret 1497 førend ekspeditionen star-

tede. Paa denne reise ledsagedes John Cabot af sin

anden søn, Sebastian. De opdagede Newfoundland og

Labrador omtrent atten maaneder før Kolumbus landede

paa Amerikas fastland.

I 1498 modtog John Cabot nok en fuldmagt fra kon-

gen, men af en eller anden ubekjendt grund var han ikke

istand til at gaa med ekspeditionen og Sebastian Cabot

tog kommando over de to skibe man forsynede ham med.

Udentvil forsøgte ekspeditionen at finde en nordvest paS'

sage til Indien, men efterretningerne om reisen er saa for-

virrede og modsigende, at det ikke er muligt at afgjøre,

hvilken kurs de tog, eller hvor høi en breddegrad de

naaede.

I aaret 1500 seilede Gaspar Cortereal, en portugisisk

adelsmand, der havde forbindelse med kono- Emmanuels

hof, fra Lissabon og undersøgte flere hundrede mil af

Labradors kyst. Det følgende aar foretog han nok en

reise og har formodentlig naaet Hudson Strædet ; men
skibet gik under med mand og mus, og der blev aldrig

fundet noget spor deraf.

I 1524 sendtes en ekspedition fra Frankrig under Gio-

vanni Verazza7io, som fulgte de forenede staters og bri-

tisk Amerikas kyster til 50° bredde. Efter dennes hjem-

komst seilede yacques Cartier fra Frankrig og naaede St.
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Laurence-bugten ; han undersøgte senere denne bugt til-

ligemed St. Laurence-floden.

Under Henrik VIII foretoges to polar-ekspeditioner fra

England, men de berigede ikke kundskaben om de nord-

lige regioner synderligt. Kort efter udrustede et kom-

pani af kjøbmænd, som sagdes at være mænd af »stor vis-

dom og vægt,« tre skibe for en ekspedition til at soge

en nordostpassage til Indien og China. Sir Httgh Wil-

loughby fik kommandoen, skjøndt han ikke forstod sig

meget paa seilads men var agtet som »en meget tapper

herre« ; han blev da ogsaa forsynet med gode anvisnin-

ger og raad af Sebastian Cabot. Ekspeditionen seilede i

1553; skibene skiltes under en storm ; Willoughby og det

andet skib kom nær Novaja Zemblja, men da veien videre

mod nord var spærret af is, vendte han tilbage til mun-

dingen af en flod i Lapland, hvor han gik i vinterkvarter

med mandskabet fra de to skibe. Her omkom de alle af

kulde og hunger. Skibene blev senere fund ne og et for-

seg gjort paa at bringe dem med de 70 lig af mandskabet

og ofiicererne tilbage til England, men de gik under paa

veien, og havet opslugte de levende saa vel som de døde.

Det tredie skib under kommando af Chancelor naaede

op til et sted hvor »der slet ingen nat var« og seilede ind

i Hvidehavet. De landede i Archanoel 02; aabnede veien

for en betydelig handel mellem England og Rusland.

I 1576 seilede Martin Frobisher ix2, England i haab om
at opdage en nordvest passage. Folket viste megen delta-

gelse ved afreisen og dronning Elizabeth sendte en kava-

ler ombord for at meddele besætningen, at hun ønskede

dem en » lykkelig reise. « De naaede et sted paa sydkys-

ten af Grønland, men vinden var saameget imod, at de

ikke kunde lande. Et af skibene forliste o»; komman-
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Fra Justin Winsors " Narrative and Critical History of America."

Med Houghton, Mifflin & Co^'s tilladelse

danten paa et andet tabte modet og seilede hjem til Eng-

land. Frobisher fortsatte reisen og seilede ind i det vand

som endnu er kjendt under navn af Frobisher-strædet

Han bragte blandt andet prøver paa mineraler hjem med
sig; forskjellige lærde undersøgte dem og nogle af dem
erklærede, at de indeholdt guid, hvilket fremkaldte et stort

røre blandt folk. Dronningen gjorde Frobisher til kom-

mandør af en ny ekspedition, som bragte flere hundrede

tons af erts hjem. Ikke alene fandtes intet guid deri
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men det var overhovedet aldeles, ubrugeligt. Frobisher

gik igjen paa en tredie ekspedition ; men den mødte

mange uheld og udrettede intet af betydning.

I 1580 seilede to skibe fra England for at søge en nord-

ostpassage; de var kommanderede af Arthur Pet og

Charles Jachnan. De seilede til Karahavet, men kunde

ikke komme videre paa grund af isen og vendte hjem

igjen.

Tre aar senere fik Sir Humphrey Gilbert tilladelse af

dronning Elizabeth til at gjøre en reise til Amerika og

tåge besiddelse af alle » hedenske og barbariske lande «,

som han maatte opdage ; en femte del af sølvet og guidet,

som maatte findes, skulde være kronens eiendom og

landene skulde staa under dronningens overhøihed. For-

øvrlgt skulde Sir Humphrey have fuld autoritet over de

lande han tog i besiddelse. Efter to mislykkede forsøg,

det første paa grund af strid med mandskabet og det andet

paa grund af storme, seilede han endelig med fem skibe.

Et af dem vendte snart hjem ; de andre landede paa New-

foundland og tog besiddelse af øen. Et skib sendtes nu

hjem med et antal syge og et skib strandede paa kysten

og gik under; kun seksten af besætningen reddedes ; kap-

teinen og omtrent hundrede mænd omkom. Der var

altid tyk taage og fødemidlerne blev ringere; mandskabet

paa de to skibe ønskede at vende tilbage til England.

Sir Humphrey gav sit samtykke dertil paa den betingelse,

at de lovede ham at ville vende tilbaQ;e med ham næste

foraar, og hjemreisen begyndte. Sir Humphreys skib

var overladet og gik under med alle ombord i en heftig

storm; det lykkedes det andet skib at naa England i en

tilskadekommen tilstand.

Et kompani af engelske kjøbmænd »med ønsket om
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at udbrede Guds herlighed og for fødelandets gode«

udrustede to skibe for at opdage en vei til Indien. Denne

ekspedition, som seilede i 1585, fik yohn Davis befaling

over. Han naaede Grønlands kyst og fulgte den en lang

tid, saa vendte han mod vesten og opdagede strædet, som

fik navn efter ham. Han naaede et meo-et nordligere

punkt end nogen af de foregaaende opdagere, men mødte

storme og taager og maatte vende tilbage til England.

Davis besøgte i 1586 og 1587 atter de samme steder og

opnaaede at komme noget høiere op, men maatte forlade

det farlige nabolav paa grund af is.

Den næste betydelige polarekspedition var under Hol-

lænderen, William Barenis. Han gjorde tre reiser, den

første i 1594; paa denne reise naaede han det nordligste

punkt af Novaja Semlja, men kunde ikke gaa videre paa

Q^rund af isen. Hvor vidunderlia; udholdende han var trods

de store vanskeligheder han mødte, kan man tænke, da han

vendte sit skib %}, gange for at komme igjennem pakisen.

Han gik derpaa til England, men vendte det følgende aar

tilbage i kommando af en anden ekspedition ; han naaede

til Karahavet, hvor han mødte en stor mængde is og

strengt veir. Der blev da holdt raad o<^ besluttet, at de

havde gjort, hvad de kunde for at fuldføre det dem paa-

lagte hverv, men at nu var det klart, at det ikke behagede

Gud »at vi skulle fortsætte reisen, og vi maa ophøre

dermed «. Derpaa vendte de tilbage til Holland. Regje-

ringen afslog al videre risiko i denne sag, men tilbød en

belønning for den, der maatte opdage passagen. Nogle

borgere i Amsterdam udrustede nu to skibe ; det ene

blev kommanderet af en sjømand ved navn Ryp og det

andet af Barents; de seilede i 1596. I begyndelsen af

juni kom de til Bear Island og senere i samme maaned



PIONER-REISER 455

opdagede de Spitsbergen. Her blev de to befalings-

mænd uenige om hvilken kurs de skulde følge ; de skiltes

derfor ad, og hver fulgte sin egen plan. Ryp vendte

kort efter tilbage til Holland uden at have opdaget noget.

Barents naaede op til det nordøstlige hjørne af Novaja

Semlja, kom ind i en bugt, som han kaldte Ice-Haven

og: frøs inde der. Her maatte han tilbrinoe vinteren

med sine seksten mænd ; de hyggede et hus af planker

fra skibet og noget drivtømmer de fandt. Deres lidelser

var frygtelige. I dagbogen bemerker de, at kulden var saa

enorm »at intet baal kunde varme dem ; væggene var

bedækkede med tyk is og deres klæder frøs naar de

hængte dem op ved ilden for at tørres «. I Zi dage skin-

nede solen ikke ; en mand døde. Mod vaaren blev veiret

mildere og de lagde planer for at slippe ud af deres sørge-

lige opholdssted; men de kunde ikke forlade det indtil

juni 14 og maatte da gaa i to aabne baade, da skibet var

frosset fast i isen. Barents, som havde været syg i nogen

tid, døde paa den femte eller sjette dag af reisen. Tolv

af mandskabet naaede til Lapland efter at have lidt stor

nød og blev bragte hjem paa et hollandsk skib, som de

traf der. Omtrent 270 aar senere fandt en norsk sjømand

ved navn Carlsen det hus, som Barents og hans mænd
havde beboet, og hvor de havde lidt saa meget ; han

fandt der kogeredskaber, værktøi, bøger, en fiøite, og en

mængde andre sager i samme tilstand som de var efter-

ladt af de mænd, der havde brugt dem for saa lang tid

siden.

Der var i de følgende aar flere ekspeditioner mod nord,

men resultaterne var ubetydelige. I aaret 1607 begyndte

He7irik Hudson sine polarfærd og gjorde opdagelser af

stor vigtighed paa sine fire reiser. Den første af disse
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ekspeditioner blev sendt ud af Muscovy-Kompaniet ; han

fik ordre til at gaa »direkte til nordpolen*. Hans skib

var lille og besætningen bestod kun af tolv mand og en

gut; han seilede langsmed østkysten af Grønland og

undersøgte Spitsbergens kyst, men blev standset af is og

taage ved den Side breddegrad; da hans proviantforraad

var knap og kulden var frygtelig gik han hjem, men

seilede igjen det følgende aar i et større skib, dog kom han

denne gang ikke høiere op end til 75°. Paa denne reise

fandt han havet fuldt af hvaler og sæl og gjorde forsøg

paa at fange nogle i det haab at det vikle betale for udgif-

terne ved ekspeditionen ; det lykkedes ham dog ikke,

men denne opdagelse var begyndelsen til de senere saa

udstrakte og profitable fiskerier.

Det følgende aar tog Hudson tjeneste ved det hol-

landske East-India kompani. Hans beretning om denne

reise antyder at han snarere fulgte sin egen lyst end den

plan kompaniet havde paalagt ham at udføre ; han skulde

gaa mod nordost, men seilede mod vest under paagivende

af, at han ikke kunde trænge gjennem isen. Ved at

fortsætte i samme kurs naaede han den bugt, paa hvis

kyst nu byen New York staar, og opdagede den store flod,

som bærer hans navn.

I vaaren 16 10 seilede Hudson paa hvad der skulde

blive sin sidste reise. Et skib paa 55 tons, kaldet /??>-

^<?z^é'rj/ udrustedes af folk, som troede at Nordostpassagen

kunde findes, 02^ som valote Hudson til anfører. Han
passerede Færøerne og Island og naaede den 0, som nu

kaldes Resolution Island; da han var forhindret fra at

gaa videre mod nord, tog han en sydlig kurs og kom til

det store stræde, som fik hans navn. Fremkomsten var

nu meget besværlig paa grund af is, men han kom dog
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lykkeligt igjennem til det store vand, som nu kaldes

Hudsons-bugten. Han troede at det var en aaben sø, en

del af Stillehavet; han seilede en lang vei i denne bugt,

men kulden blev saa stærk, at han fandt det nødvendigt at

gaa i vinterkvarter. Man fandt en passende plads paa

en og gjorde forberedelser til at tilbringe vinteren

paa dette øde sted. Mandskabet var høist misfornøiet

;

beskyttelsen mod kulden var langtfra tilstrækkelig
;
pro-

vianten var knap og de led megen nød. Hudson tabte

dog ikke modet og opgav ikke haabet om at naa maalet

for reisen ; men om foraaret da han gjorde forberelser til

at fortsætte forskningerne, gjorde største delen af mand-

skabet mytteri. De satte Hudson, hans søn, nogle syge

sjømænd og tømreren, som ikke vilde blive mellem oprø-

rerne, i en aaben baad, lod den drive med strømmen og

man hørte aldrig mere fra dem.

Efter Hudsons forskninger opstod nu den tro hos

sagkyndige, at man kunde naa Chinas kyst ved at seile

over det hav, han havde opdaget. I 1612 blev kaptein

Button sendt ud af prins Henrik af Wales for at finde

nordvestpassagen den asiatiske kyst. Han fandt mun-

dingen af Nelson floden, hvor senere Hudson Bay sel-

skabet etablerede sin første station. Her maatte han

blive til foraaret, da han fortsatte reisen til 65° bredde
;

derpaa vendte han mod syd, berørte Mansell-øerne og

seilede tilbage til England. Skjøndt han ikke havde

fundet passagen, havde han dog fast tro paa, at den eksis-

terede. Omtrent paa samme var der flere andre ekspedi-

tioner, men der blev ingen videre opdagelser gjort.

I 1 61 6 fandt Williain Baffin det store vand, som fik

navn efter ham, og som geografer har erklæret for »den

mest storartede bugt i verden «. Han passerede Lancas-
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ter-sund, hvor Parry seilede ind to hundrede aar senere

og opdagede Smiths -sund. Samtiden mistroede hans

beretninger, men senere forskere har fundet, at de var

rigtige, og at hans maane-observationer var tagne med
mærkværdig nøiagtighed og dyghghed.

For lang tid trængte ingen videre frem mod nord end

Baffin havde gjort, skjøndt flere ekspeditioner blev ud-

sendte, og troen paa tilværelsen af en nordvestpassage

begyndte at svækkes. Ligeledes var paa denne tid den

almindelige opmærksomhed henledt paa Amerika, som nu

var maalet for talrige opdagelsesreiser og grundlæggelsen

af kolonier.

Mod slutningen af Peter den stores regjering fattede

han den plan at sende en ekspedition til det nordøstlige

Sibirien for at udforske, hvor Asien og Amerika var

adskilte ved vand. Keiserinde Katharina, der selv var

interesseret i denne plan fuldførte den efter Czar Peters

død. En ekspedition under kommando af kaptein Vitus

Bcring, en dansker, som havde gjort sig fortjent i den

russiske marine, forlod St. Petersburg i 1725 og gik til-

lands til Ochotzk, en strækning af omtrent fire tusind fem

hundrede mile. Her hyggede de to skibe, og i juli, 1728,

seilede ekspeditionen mod nordost. De gjorde forskjellige

iagttagelser langsmed Kamtschatkas kyst og gik op til 67°

18' bredde; da de intet land fandt og frygtede den kom-

mende vinter, vendte de tilbage til havnen, de havde seilet

fra, og tilbragte de lange vintermaaneder der. Derpaa

gjentog de forsøget at naa det amerikanske fastland, men

det var forgjæves.

I 1 74 1 gjorde Bering sin sidste reise. Den dygtige

sjømand forlod en havn paa Kamtschatka den 4 juni og

den 18 juli opdagede han Amerikas fastland. Kapteinen
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paa det andet skib havde tre dage før set samme kyst paa

en lavere breddegrad ; han blev i nærheden i nogle dage,

mistede nogle af mandskabet, der var gaaet iland og

vendte kort efter hjem med resten. Bering gjorde et

forsøg paa at gaa videre, men blev dreven tilbage af en

heftig storm ; skjørbug brød ud blandt besætningen og de

bestemte sig til at vende tilbage til Kamtschatka, men gik

ud af kursen paa veien. En stor del af mandskabet var

døde og syge, og der var ikke nok tilovers til at styre

skibet; de mødte megen taage og storm og var i stadig

frygt for at gaa under. I november blev de drevet iland paa

en lille ø, som de kaldte efter Bering. De gjorde hvad

forberedelser de kunde, og gik i vinterkvarter der. Bering

som havde været syg i lang tid døde den 8 december.

Opdagelsen af bjerget kaldet St. Elias og af Bering-strædet,

som beviste at Asien og Amerika ikke var forbundne ved

land skyldtes denne ekspedition, hvorved en af de dyg-

tigste polarforskere mistede livet.



KAPITEL XXVIII

FORNYET INTERESSE

I 1743 fornyedes interessen i polarforskning igjen ved

et tilbud fra den engelske regjering om en belønning af

^20,000 for opdagelsen af nordvestpassagen gjennem

Hudson-strædet. Der gjordes flere forseg, men uden

videre resultat. I 1776 tilbød regjeringen samme beløn-

ning for opdagelsen af »en hvilkensomhelst nordlig pass-

age « seilbar for skibe, og tillige en belønning af ^5,000
for at naa til én grad fra nordpolen. Blandt de sjomænd,

som forsøgte at løse det store arktiske problem var den

berømte kaptein Cook, som blev standset af isen paa 70°

20 bredde, og Sir Alexander Mackenzie, som opdagede

den store flod, som bærer hans navn. William Scoresby,

en bekjendt hvalfanger, trængte paa en reise i 1806 langs

Grønlands østkyst op til 81° 30' bredde, det høieste punkt,

der hidtil var naaet.

Af officerer og sjømænd paa hvalfangst ved kysten af

Grønland i 18 16 og 18 17 erfarede det britiske admiralitet,

at våndene var usædvanlig fri for is; det vilde derfor være

en gunstig tid for at fortsætte undersøgelser. I 18 18

udsendtes derfor en ekspedition for at opdage nordvest-

passagen under kaptein yohn Ross og løitnant William

Edward Parry, der senere begge blev riddere for tjeneste

udvist derved. De seilede med to skibe i april og naaede

den danske koloni paa Whale-øerne i juni. Her fik de at

vide at den foregaaende vinter havde været usædvanlig
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1

Streng. Efter mange forhindringer og farer landede de

endelig paa en ujævn kyst, som de undersogte ; de fulgte

derpaa væsentligt samme kurs som Bafifin. Den 30 au-

gust naaede de et vand der var fri for is og omgivet af

mægtige bjerge og besluttede at undersøge det ; det viste

sig at være Lancaster-sundet. Over 30 mile var kursen

uden forhindringer, og officerer og mandskab var allerede

sikre paa at held vilde krone deres anstrængelser ; men

snart blev de skuffede i deres forventninger, da en stor

bjergkjæde stoppede dem veien. Veiret var truende og

kaptein Ross gav ordre til at vende tilbage. Han fulgte

en strækning af den vestlige kyst, og derefter vendte eks-

peditionen tilbage til England, hvor de ankom velbeholden

i oktober.

Da denne ekspedition ligesom saa mange andre havde

feilet i at opdage passagen begyndte man at hælde til

Baffins mening, at der ikke var nogen passage gjennem

Lancaster-sundet til en sjø vest for dette. Men løitnant

Parry var ikke enig med dem derom ; han paastod, at

denne ekspedition saavelsom andre »blev opgivet netop

paa den tid, da der var størst sandsynlighed for at kunne

gjennemføre den med held«. Efter en omhyggelig

undersøgelse af grundene, der havde bestemt Ross til at

vende tilbage, bemyndigede regjeringen Parry til at fore-

tasre endnu en reise.

Han seilede fra England med to skibe i mai, 1819. De
var provianterede for to aar og var vel forsynede med alt

nødvendigt for reisen. Han havde ordre til at undersøge

Lancaster-sundet grundigt, og naar han ikke kunde trænge

igjennem det, da at forsøge paa at finde andre aabne

sunde. Efter mange anstrængelser lykkedes det dem den

30 juli at naa det sydlige indløb til Lancaster-sundet; det
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var omtrent fire uger tidligere paa aaret end den første

ekspedition havde naaet det samme punkt aaret iforveien.

Den følgende dag gik de iland og fandt en flagstang, som
var plantet det forrige aar.

Skibene seilede saa op ad sundet og officerer og mænd
passede nøie paa om de bjerge, som Ross paastod at have

set, virkelig var til eller det kun var indbildning ; de pas-

serede uden hindring det punkt, hvor de skulde have været

og fandt en udmærket bugt, som de til ære for Sir John
Barrow, en af de ivrigste forkjæmpere for at faa ekspedi-

tionen istand kaldte Barrow-strædet. De var nu over-

beviste om at de vilde finde aaben sjø, men blev snart

skuffede, da de kom til en 0, fra hvilken tyk is strakte sig

til den nordlige kyst. Magnetnaalen havde efterhaanden

tabt sin følsomhed, og kompasset blev nu aldeles ubruge-

ligt ; de kunde deraf slutte, at de var nær den magnetiske

nordpol, men aarstiden til at fortsætte polarforskninger

var ugunstig, og det vilde ikke være klogt, at standse for

at gjøre videre iagttagelser. Ved at forandre deres kurs

undgik de isen og trængte frem med størst mulige hur-

tighed; de kom den 22 august til et isfrit stræde omtrent

otte mil bredt og kaldte det Wellington-kanalen, men de

havde ingen tid til nøiere at udforske det. Den 4 sep-

tember passerede de den i lode vestlige længdegrad og

Parry meddelte mandskabet, at de nu havde fortjent den

belønning paa ^5,000, som var udsat for de af hans ma-

jestæts undersaatter som først naaede denne meridian

indenfor polarkresen. Til ære for denne begivenhed

kaldte de den nærmeste spids af landet paa Melville-øen,

Kap Bounty.

Veiret blev imidlertid strængere nætterne mørkere og

fremgangen langsommere og vanskeligere, da kompasset
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var ubrugeligt ; de haabede dog at kunne fortsætte forsk-

ningen i nogle uger ; men allerede fire dage efter at have

passeret meridianen blev deres kurs aldeles spærret af

solid is. Efter at have ventet i to uger i haab om at

kunne trænge igjennem forhindringerne var det dem

klart, at ikke alene var videre fremgang umulig, men at

der var stor fare for at skibene vilde sidde fast i isen. De
bestemte sig derfor til at gaa tilbage til Melville-øen og

forsøge paa at lægge ind i en af de to gode havne, de

havde opdaget der under forbiseilingen. De havde dog

megen vanskelighed ved at naa den vestlige havn, der

syntes at være det sikreste tilflugtsted af de to, og de

maatte hugge en kanal, af over to miles længde og bred

nok til at skibene kunde passere, gjennem is af omtrent

syv tommers tykkelse. Efter at dette besværlige arbeide

var udført kom skibene til anker den 26 september i

fem favne vand et sted nærved bugten ; og her maatte de

forblive til august det følgende aar.

I de første uger fandt de noget vildt at skyde men da

veiret blev strængere fortrak de dyr sig, som kunde bruges

til fødemidler, og kun ræve og ulve blev tilbage. Førend

oktober var til ende sank thermometret til 24° under zero,

og det blev nødvendigt at trække sig tilbage til skibene

og tilbringe tiden ombord. For at holde humøret oppe

mellem folkene og give dem noget at bestille i det lange

tidsrum, som han vidste vilde forløbe, førend de kunde

forlade stedet, hvor de var ligesom i et fængsel, organi-

serede Parry et slags theater, som gav forestillinger en-

gang hver anden uge i den tre maaneder lange nat, som

nu begyndte. En ugentlig avis udgaves, og alt blev gjort

for at faa folkene til at orlemme deres sørs^elisfe ommvelser.

Ved disse adspredelser og ved regelmæssige legemsøvelser
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paa dækket a£ skibene efter Parrys ordre blev helbredstil-

standen blandt mandskabet holdt i god orden. I januar

sank thermometret til 30° og 40° under zero for største

delen af maaneden ; februar var koldere endnu, den i6de

viste det 55° under zero, men nu kom solen tilsyne; marts

var lidt bedre, men det var ikke før slutningen af april, at

der var nogen følelig stigen i temperaturen. Med den

tiltagende varme vendte fugle og dyr tilbage fra syden og

jagten begyndte med det dobbelte øiemed at give folkene

beskjæftigelse og forøge forraadet af levnetsmidler.

I den første halvdel af mai blev isen hugget og den 17

mai var skibene flotte ; men de var* indelukkede i havnen

til den 2 august paa grund af den store mængde is mel-

lem havnen og den aabne sjø. Da Parry saa, at det

endnu vilde tåge en lang tid førend de kunde begynde

reisen, undersøgte han med nogle af folkene tildels Mel-

ville-øen. For største delen var jorden gold, men paa

vestkysten var vegetationen bedre og dyrelivet rigeligere

;

ikke alene fandtes mos, græs, stenbræk og dvergpile, men

en af dem plukkede til sin store overraskelse og glæde

en ranunkel i fuld blomst. I juni blev føret meget be-

sværligt paa grund af den hurtigt smeltende sne; hul-

veiene fyldtes med strømme af vand, saa det blev vanske-

ligt eller umuligt at passere dem.

Den 2 august brød endelig isen, der saalænge havde

holdt dem fængslet, op og flød bort. Reisen begyndte,

men de havde kun naaet til den sydvestlige del af øen

den 15 august, da de fandt sig afskaarne af en uover-

kommelig masse af is. Fra et høit punkt paa landet

kunde de observere at det var umuligt at komme videre

i den retning. Efter i nogen tid forgjæves at have søgt

en mere sydlig passage, vendte de tilbage til England.
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Parry havde paa denne reise naaet et sted, der var mere

end 10° vestlig længde udover det yderste j^unkt nogen

af hans forgjængere havde naaet.

Paa samme tid som Ross blev sendt ud for at finde

nordvestpassagen, udrustedes en anden ekspedition under

kaptein Biichan og loitnant, senere Sir, John Frankliu for

at opdage nordpolen. Planen var at gaa op med to skibe

mellem Spitsbergen og Grønland og om muligt der at

finde en passage til polen. Veiret var haardt og skibene

skiltes snart, men fandt hinanden igjen paa et aftalt sted

nærved Spitsbergen. Da kaptein Buchan hørte fra hval-

skippere, at sjøen til vesten var fuld af is, seilede han mod

nord, men endnu førend han havde passeret det nordvest-

lige punkt af Spitsbergen, blev skibene faste i isen, og i

tretten dage blev de baarne mod syd med en hurtighed

af omtrent tre mile om dao-en. Efter at de var fri blev de

atter fast i isen i juli maaned og opholdte i tre uger. Da
det viste sig umuligt at gaa videre mod nord, forsøgte de

at seile til østkysten af Grønland; de mødte en heftig storm

paa veien, og en af skibene led saa megen skade, at det

blev nødvendigt at lægge til ved Godhavn for reparatur.

Derefter startede skibene paa hjemreisen og ankom den

22 oktober til Themsen.

I aaret 18 19 udsendte den britiske regjering en

ekspedition for at fremme kundskaben om de nordlige

polarlande og tillands undersøge den nordlige kyst af

fastlandet fra mundingen af Kobbermine-elven til Bering-

strædet. Ekspeditionen bestod af fem medlemmer : Sir

John Fra7tklin, som var lederen ; dr. Richardson, læge

i marinen ; George Back og Robert Hood, sjøkadetter,

og John Hepburn, en sjømand. De forlod England i

mai og ankom til York-faktori, en station ved Hudson-
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bugten, den 30 august ; de opholdt sig der omtrent i ti

dage for at træffe forberedelser til at fortsætte reisen.

De fulgte for saa vidt som muligt elve og sjøer, men blev

ofte standsede af klipper og strømme, og naaede endeligt

den 22 oktober en anden af Hudson-bugt selskabets sta-

tioner, kaldet Cumberland-house, efter at have tilbagelagt

.

en strækning af omtrent syv hundrede mil.

Uagtet den fremskredne aarstid og den tiltagende

kulde syntes Franklin at nogle medlemmer af ekspedi-

tionen skulde gaa videre til en af stationerne ved Athabasca

sjøen eller kanske nordligere endnu, hvor man sagde de

kunde faa førere og tolke. Franklin bestemte sig til selv

at gaa, ledsaget af to medlemmer af ekspeditionen, og de

øvrige to skulde blive, hvor de var til vaaren. Franklin,

tilligemed Back og Hepburn startede den 18 januar og

ankom til Fort Chipewyan, en station paa den nordlige

bred af Athabasca sjøen, ved slutningen af marts ; dette

sted var omtrent 850 mile fra stationen, hvor de havde

efterladt resten af ekspeditionen. Reisen var anstrængende

00; farlio^, de maatte bruo"e sne-sko, som veiede to til tre

pund hver og de havde »en følelse som om de løftede en

bitter og svær vægt med fødderne«. Kulden var streng,

men de kunde ikke angive graderne, da kviksølvet frøs

i thermometrene ; vanskelighederne ved deres tilstand-

forøgedes ved at provianten blev knap og de led stor

nød, førend det lykkedes dem at komme til bestem-

melsesstedet.

Franklin og sine ledsagere blev i Fort Chipewyan til

juli, da Hood og dr. Richardson ankom fra Cumberland-

house. De havde sat sig i forbindelse med andre sta-

tioner og hyret tyve indianere og kanadiske baadsmænd

til at hjælpe ekspeditionen. De startede omtrent i
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midten af juli i haab om at naa mundingen af Kobber-

mine-elven forend de maatte gaa i vinterkvarter ; men det

lykkedes ikke, og da de var kommet til et sted 550 mile

fra Fort Chipewyan byggede de en hytte paa bredden af en

frossen elv og gav den navnet Fort Enterprise. Her

dræbte de en stor mængde rensdyr og opbevarede kjødet,

de ikke straks kunde fortære, til fremtidigt brug. Frank-

lin og dr. Richardson gjorde to reiser, en i en kano og

den anden tillands for at bestemme afstanden til Kobber-

mine-elven; den viste sig at være 80 mil, men paa begge

turene led de meget af kulde og hunger.

De fandt snart, at de ikke havde føde nok for den lange

vinter, som nu var begyndt, og Back foreslog at lede en

afdeling mænd tilbage til en af de stationer, de havde

passeret, ja endog til Fort Chipewyan, hvis det var nød-

vendigt og paaskynde leveringen af proviant, som var

blevet sendt dertil fra Cumberland-house. Reisen, der

var forbunden med overordentlige store besværligheder og

farer, vårede tilligemed tilbagereisen næsten fem maaneder;

i dette tidsrum tilbagelagte Back tilfods over ellevehun-

drede mil. Vinteren var usædvanlig kold og thermome-

tret stod engang paa 57° under zero. Endog træerne var

gjennem frosne og økserne brast, naar de huggede i dem.

I december var proviantforraadet meget ringe, og det

begyndte at se alvorligt ud, men i midten af januar mod-

tog de proviant nok til over to maaneders forbrug fra en

af de andre stationer. I beevndelsen af vaaren viste

rensdyr sig igjen, og nu var der ingen fare for at sulte

ihjel, idetmindste ikke for nogle maaneder.

Saa snart veiret blev mildere begyndte forberedelserne

til viderereisen ; man gjorde aftale med en indiansk

høvding, som havde opholdt sig en tid lang hos dem, om
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at bringe et forraad af levnetsmidler til fortet førend sep-

tember, at der ikke skulde blive trang paa proviant næste

vinter, dersom de skulde komme tilbage ad denne vei.

Den første afdeling startede tidligt i juni under dr. Rich-

ardson. Den 14de samme maaned forlod Franklin og

resten af mændene fortet; de tog tre kanoer med sig;

mænd og hunde tråk dem over sneen og isen ; dette an-

strængende arbeide lammede dog flere af mændene, og for

at lette det, lod man en af kanoerne blive tilbage paa veien.

Franklin og nogle af sine ledsagere faldt gjennem

isen og var nærved at drukne. Den i juli naaede de

Kobbermine-elven og satte kanoerne ud i den; det var

vanskeligt og farligt at styre dem, dog naaede de den 1 8de

samme maaned til dens munding og saa en mægtig polar-

sjø udstrakt for deres øine. Paa veien havde de fanget

nogle laks og dræbt flere moskusokser, men selv med

denne tilvækst var proviantforraadet dog meget ringe.

De havde tilbagelagt 334 mile fra Fort Enterprise til

dette sted
;
paa mere end en tredje del af denne strækning

maatte de trække kanoerne 02; baa^aeen over sne osf is.

Efter al den tid, de havde brugt, al den nød, de havde lidt,

og al den fare, de havde mødt, havde de nu dog kun naaet

det punkt, som i virkeligheden skulde være udgangs-

punktet for ekspeditionens arbeide.

Efter et kort ophold ved elvens munding startede en

afdeling paa tyve mand i to kanoer og med proviant for

kun femten dage mod østen. I fire dage holdt de sig

nærved kysten ; de fandt rigeligt planteliv paa den, og

våndet var næsten frit for is. Men da blev kysten gold

og deres fremgang standset af isen i flere dage. Nogle

af folkene gik iland, og det lykkedes dem at dræbe nogle

dyr for at hjælpe paa deres knappe forraad af fødemidler.
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De fortsatte reisen saa snart som muligt; de omseilede

Kap Kater og gik ind i et aabent sund. Nogle mænd
landede for om muligt at finde en eskimo koloni, men

kysten var for ode til at endog de haardfore indfødte af

de arktiske egne kunde bebo den.

De seilede saa langsmed kysten og kom den 10 august

til aaben sjø, men fandt til deres store skuffelse, at det

kun var en stor bugt ; de kaldte den Melville - bugten

efter Lord Melville. De var endnu langt fra Repulse-

bugten, som de havde troet at kunne naa. Kanoerne var

i daarlig tilstand, proviantforraadet var næsten fortæret,

de fandt kun lidet vildt, og der var utvilsomme tegn paa,

at den fr3'gtelige polarvinter var nær. De havde tilbage-

lag:t en lang^ stræknino- men maatte Q-iøre mauQ-e omveie,

og det yderste punkt, de havde naaet var 68° 30' bredde.

En fremragende landodde paa kysten af bugten kaldte

de Point Turnagain ; her opgav de videre forskning og

besluttede sig at vende tilbage til Fort Enterprise.

Den fremskridte aarstid gjorde det nødvendigt at reise

tilbage ad en anden vei end den, hvorpaa de var kommet.

For at forkorte veien og forringe faren, foretrak de at

seile op ad Hoods-elven, som de nyligt havde opdaget,

oq: saa marchere over land i en saa lio-e linie som mulio-t.

De standsede ved et storartet vandfald, som de kaldte

Wilberforce Falls; stedet var omtrent 150 mile fra Fort

Enterprise. Her lavede de de to store kanoer, som de

hidtil havde brugt, om til to mindre, der lettere kunde

bæres og gjorde andre forberedelser for overland-marchen.

Endelig den i september begyndte ekspeditionen en

af de frygteligste reiser, som historien om polarforskning

kjender.

Efter at de kun havde tilbagelagt omtrent tolv mile
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blev de overfaldne af en svær snestorm, der vårede to dage.

De tildækkede sig med skind og tæpper, men kunde i den

tid hverken faa føde eller ild ; da stormen var forbi, begav

de sig igjen paa veien, men nu var marcben endnu van-

skeligere paa grund af den nyfaldne sne. Baadsmæn-

dene beklagede sig over det strenge arbeide ved at bære

kanoerne og lod en af dem falde enten af et tilfælde eller

med forsæt ; da den var saa beskadiget, at den ikke mere

kunde brages eller istandsættes, brugte de den for brænd-

sel. De frygtelige lidelser og savn gjorte mændene næs-

ten afsindio-e ; tiltrods for ledernes befalinorer lod de den

anden kano blive tilbas^e o^ bortkastede endoo; sine fiske-

liner. I de følgende tre uger gjorde de kun liden frem-

gang gjennem meget øde egne. Ikke alene led de af

kulde, træthed og svaghed, men de var hele tiden kvalte

af hunger; i dagevis fandt de ingen anden føde enden

væmmelig og næsten ufordøielig lavart (lichen), og det

kom endog saa vidt, at de spiste sine egne sko. Tilsidst

naaede de Kobbermine-elven, men det vårede flere dage,

førend de kunde bygge en flaade og sætte over paa den

anden bredde. Da noQ:le af mændene var for svasse oq^

syge til at gaa videre, blev de der ; flere af baadsmændene

døde af sult, og Hood blev myrdet af en af indianerne.

Back var den første, der naaede fortet; men istedetfor

at finde det forventede forraad af fødemidler, fandt han

bygningen tom. Han efterlod et brev med den med-

delelse, at han var gaaet for at soge indianerne, som havde

lovet at bringe proviant til fortet og fortsatte straks sin

besværlige reise. Franklin naaede det forladte fort med

fem ledsagere den 1 1 oktober, og dr. Richardson og

Hepburn ankom omtrent tre uger senere. De levede af

gamle skind, ben og lavarter indtil nogle indianere som



FORNYET INTERESSE 471

Back havde fundet braQ;te dem et forraad af levnetsmidler

den 7 november. En uge derefter fortsatte de reisen og

naaede Fort Chipewyan i god behold ; her blev de indtil

den følgende juni. Den næste maaned naaede de til

York Factory, og vanskelighederne og farerne ved denne

mærkværdige reise var til ende.

Den kjendsgjerning, at Parry havde feilet i at opdage

nordvestpassagen, ansaa man ikke for et bevis paa, at den

ikke eksisterede ; heller ikke formindskede den Parrys

iver eller selvtillid. Han udtrykte den bestemte mening,

at passagen kunde findes, naar man begyndte forskningen

paa en lavere breddegrad, og regjeringen udnævnte ham

som leder af en ny ekspedition.

I mai, 182 1, seilede saa Pai^ry igjen afsted fra England

med to skibe og et transportskib ladet med proviant og

andre nødvendii^e sao-er. Han ankom til Hudson-strædet

tidligt i juli; der blev transportskibet losset og sendt

hjem. Kort efter mødte de uhyre isbjerge og var nærved

at faa skibene knust. I september naaede de Repulse-

bugten og fandt den fri for is. Parry gik nu til værk

med efter ordre at undersøge kystlinien ; han vedblev

dermed under man^e vanskelio-heder, indtil det blev tid

til at søge vinterkvarter ; han valgte kysten af en lille

dertil, og skibene var snart frosset fast i isen. Parry

brugte her de samme midler til mandskabets underhold-

ning, som paa sin forrige reise, og det lykkedes ham
ogsaa at holde dem tilfreds i den lange vintertid ; nogle

eskimoer, som boede i nærheden, besøgte dem ofte, og

ofificererne gjorde undertiden gjenbesøg i dette mærkelige

folkeslags snehytter.

Det var først den 8 juli det følgende aar, at ekspedi-

tionen var istand til at gaa videre, og da havde de endda
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haardt arbeide med at faa skibene ud af isen. Omtrent

en uge senere kom de til en høitliggende egn, som de

haabede vilde være den nordlige kyst af strædet ; men de

blev høiligt skuffede, da de der fandt en uoverkommelig

forhindring af is. De ventede riæsten fire uger i haab

om at finde en aabning og bestemte sig da til at gjøre et

forsøg paa at undersøge landet ; en afdeling mænd trængte

frem til det nordlige punkt af halvøen nærved stedet,

hvor isen havde forhindret fremo-anfjen til vands og:

opdagede et stræde, hvori der var en stærk strøm og en

betydelig mængde løs is. Efter at være vendt tilbage til

skibet gjordes et forsøg paa at naa til dette stræde, men
det lykkedes ikke. De tilbragte endnu en vinter i dette

nabolav, og skibene blev ikke flotte til efter midten af

august. Flere af mandskabet var syge og Parry maatte

meget mod sin villie seile tilbage til England.

Efter at være kommet hjem blev Parry alvorlig syg,

men i 1824 var han atter rede til at tåge fat igjen og stak

ud med de samme to skibe, han seilede i paa den nys-

beskrevne reise, for at undersøge om Prince Regents

Inlet skulde lede til en aaben sjø. Ekspeditionen forlod

England i mai og ankom efter en farlig reise sent i sep-

tember til det sted, hvor de var nødte til at standse i 1819.

De fandt en havn i nærheden, som de kaldte Port Bowen,

og Parry begyndte forberedelserne til at tilbringe sin

fjerde vinter i polaregnene ; vinteren var lang og endog

kjedeligere end dens forgjængere. Den 18 juli var skibene

fri, og reisen begyndte igjen; de mødte snart store masser

af is, og et af skibene blev saa slemt medtaget, at det var

ubrugeligt.

De tog mandskabet ombord paa det andet skib og

vendte straks tilbao-e til England.
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Tre andre ekspeditioner sendtes ud fra England om-

trent paa samme tid, som Parry startede for Prince

Regents Inlet. En af dem var under kommando af

kaptein Lyon, som havde ordre til at gjøre en grundigere

opmaaling af kysten op til Point Turnagain end der hid-

til var gjort. En anden var under Franklins ledelse med

ordre til at iraa ned ad Mackenzie-floden til havet 02f der-

fra langs med kysten til Bering-strædet. Den tredie var

kommanderet af kaptein Beechey, som skulde seile om-

kring Kap Horn, dernæst gaa op til Bering-strædet, og

saa videre til Kotzebue-sund, hvor han skulde møde eks-

peditionen under Franklin. Resultatet af disse forenede

anstrængelser var meget ringe. Kaptein Lyon mødte

heftisce storme 02: meo;en drivis, 02: maatte vende om i en

afstand af omtrent 80 mile fra Repulse-bugten. Franklin

tilbragte vinteren med sin ekspedition ved Great Bear

sjøen ; om vaaren seilede de ned ad Mackenzie-fioden til

det punkt, hvor den deler sig i adskillige kanaler. Her

skildtes de ad. En afdeling under dr. Richardson gik

mod øst for at undersøge Kobbermine-flodens kyst. Den
anden afdeling under Franklin gik mod vest i haab om at

naa Icy Cape og møde kaptein Beechey. Den første

afdeling opnaaede sin hensigt med kun ringe vanske-

lighed, vendte tilbage og naaede sit vinterkvarter den i

september. De saa en stor mængde forskjellige slags

fugle og paa et sted blev de meget plaget af moskitoer.

Franklin med sin afdelino; var ikke saa heldisf. De blevO vi?

foruleiligede af fjendtlige eskimoer og opholdte af taage

og storme ; henad midten af august blev kulden streng,

og de led meget af træthed og anstrengelser. Det blev

derfor nødvendigt straks at vende tilbage til huset ved

Great Bear sjøen. Det yderste punkt, de naaede, kaldte
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de Return Reef. De erfarede senere, at kaptein Beechey

havde været kun 150 mile borte fra dem. Den anden

vinter tilbragte de ved sjøen; det blev usædvanligt koldt;

engang blev temperaturen 58° under zero. Da veiret blev

mildere seilede de tilbage til England. Derfor kunde

ekspeditionen under kaptein Beechey ikke finde spor af

Franklin denne sommer.

Skjøndt Parry saa ofte var skuffet i sine forventninger,

tabte han dog ingenlunde modet. Scoresby mente at,

naar man hyggede baade saaledes, at de ogsaa kunde

benyttes som slæder, vilde det være muligt at naa op til

nordpolen over isen. Parry optog denne ide og fik un-

derstøttelse af regjeringen til at virkeliggjøre den. To
baade hyggedes, og Parry satte ud paa sin fjerde ekspedi-

tion paa skihet »Hecla,« som han tidligere havde komman-

deret.

Han seilede i 1827 til en havn paa nordkysten af Spits-

bergen, hvor »Hecla« forblev. Den 22 juni gik mændene

i baadene ; tre dage derpaa naaede de isen, men den var

meget ujevn og gjennemskaaret af mange kanaler. De
kunde kun gaa langsomt fremad, det regnede og sneede

meget, og tæt taage foraarsagede mange standsninger.

Tilsidst indsaa de, at drivisen i våndet bar dem hurtigere

mod syden end de skred frem mod norden paa overfladen,

og besluttede at vende tilbage til skibet. Dette var kun

170 mile borte, skjøndt de havde tilbagelagt 292 mile.

Det- nordligste punkt de naaede var 82° 45' og det var

den høieste breddegrad noget menneske med bestemthed

kunde siges hidentil at have naaet.

I 1829 gik Sir John Ross, hvis reise i 1818 ikke havde

haft noget resultat, til polaregnene i et lille dampskib, som

hans ven, Sir Felix Booth stillede til hans raadighed i
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dette øiemed. Skibet hed » Victory « og kommanderedes

af James Clark Ross, en brorson af Sir John. Det var

det første dampskib brugt til polarforskning. De kom

til Lancaster-sundet i august. Reisen fortsattes til det

vand, der er kjendt under navnet Boothia Golf; her fandt

de en havn, som de kaldte Felix Harbor, og gik i vinter-

kvarter. Om foraaret gjorde de flere reiser tillands.

Skibet blev ikke fløt indtil september, og de havde ikke

seilet mere end tre mil, førend det igjen sad fast i isen, og

blev siddende til august næste aar. Dennegang seilede

de kun fire mil, førend de atter sad fast. De blev der til

det næste foraar, og da mandskabets helbredstilstand

blev daarlig, provianten knap, og det var uvist, naar de

kunde passere gjennem isen, besluttede de sig til at for-

lade skibet.

Efter en møisommelior 02: farlis; reise naaede de stedet,

hvor skibet »Fury« var forlist paa Parrys tredje reise.

Her fandt de en mængde proviant, som var reddet fra

skibet, og tilbragte vinteren der, under mange lidelser

af kulde og sygdom ; flere af mændene døde i vinterens

løb. Tidligt paa sommeren, 1833, begyndte de reisen

igjen. Omtrent i midten af august naaede de aaben sjø

og tog til baadene ; tolv dage senere fik de sigte paa to

skibe. Et af disse bemærkede deres nødsignaler ; skibet

viste sig at være »Isabella«, som Ross engang selv havde

kommanderet. De udmattede forskere blev tåget ombord

og kom snart til kræfter igjen. De landede den 18

oktober i England, hvor man længst havde opgivet dem

som døde. Hovedresultatet af denne ekspedition var

opdagelsen og den nøiagtige bestemmelse af stedet for

den magnetiske nordpol, hvilket skyldtes James Ross og

fandt sted i april, 1832.
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Da aar efter aar var gaaet uden at man fik efterretnin-

ger fra Ross, blev man meget bekymret i England for

hans skjæbne. Man udrustede en ekspedition for at søge

efter ham og give ham den nødvendige hjelp, naar han

fandtes. Regjeringen understøttede dette foretagende og

gav kommandoen til Back, som havde ledsaget Franklin

nordpaa og senere havde avanceret til kaptein. Han
seilede fra England i februar, 1833, ankom til Fort Chi-

pewyan den 29 juli og omtrent to uger senere til en

station ved Great Slave sjøen. Her delte de sig i to

afdelinger for at undersøge egnen i haab om at finde en

seilbar flod ad hvilken de kunde fortsætte reisen. Da det

blev koldere, vendte de tilbage til sjøen, hyggede et hus,

som de kaldte Fort Reliance, og tilbragte vinteren der.

Det var en frygtelig kulde den vinter; den 17 januar

stod thermometret paa 70° under zero. Det var umuligt

af forskaffe sig fisk eller vildt, og fødemidlerne blev

knappe. En stor mængde indianere flokkede til huset

og mange døde af hunger. Den 25 april ankom et bud

med den glædelige efterretning, at Ross lykkeligt var

kommet til England. De havde nu fri haand til at gaa

hvorhen de vikle ; den 7 juni forlod de huset og gjorde

undersøgelser nærved Great Fish-floden, som senere har

faaet navn efter Back. Efter fire maaneders fraværelse

vendte de tilbage til Fort Reliance, hvor de tilbragte nok

en vinter. I marts maaned seilede de til England, hvor

de ankom i september.

I juni 1836 seilede Back igjen paa skibet »Terror« for

paa den britiske regjerings vegne at gjøre undersøgelser

og opmaalinger paa kysterne nærved Repulse-bugten.

De blev dog holdt fast i isen længe førend de naaede

denne bugt og dreven tilbage af storm og strøm. De fik



FORNYET INTERESSE 477

ikke skibet flot indtil midten af juli og det var saa beska-

diget, at der ikke var andet at gjøre end snarest muligt

at vende tilbage til England ; skibet naaede havnen i en

synkende tilstand.

Skjøndt ekspeditionen, var mislykket, var det ikke sket

af mangel paa iver eller dygtighed ; og som anerkjendelse

for udvist tjeneste blev Back gjort til ridder kort efter

hjemkomsten. Det følgende aar fuldendte Deas og

Szmpson, som Hudson-bugt selskabet sendte ud, opmaa-

lingen ; de gjorde tillige vigtige undersøgelser paa kysten

af Boothia og Victoria-land.



KAPITEL XXIX

HELTEMODIGE BESTRÆBELSER

Den næste ekspedition til Polarhavet forlod England

den 26 mai, 1845. Regjeringen udrustede to skibe,

»Erebus« og » Terror « paa den best mulige maade, og

forsynede ekspeditionen tillige med et transport -skib,

ladet med proviant og andre artikler; det skulde led-

sao-e dem til Davis-strædet »Erebus« kommanderedes

af Sir John Franklin, som var ekspeditionens over-

befalingsmand og »Terror« af kaptein Richard Crozier.

Besætningen paa begge skibene bestod af 138 mænd.

Hensigten med denne ekspedition var »at finde en nord-

vestpassage tilsjøs fra Atlanterhavet til Stillehavet* og

regjeringen gav Franklin nøiagtige ordre, hvilken kurs

han skulde folge. De ankom lykkeligt til Davis-strædet

;

her lossedes transportskibet og vendte tilbage til England.

De to skibe fortsatte reisen. Den 26 juli blev de sete af

hvalfangerskibet, » Prince of Wales « ; de var da nærved

midten af Bafifins-bugten og ventede paa en aabning i isen,

som spærrede veien for dem. Det var sidste gang nogen

hvid mand saa dem.

Man havde ventet, at det vilde vare omtrent to aar,

førend man kunde faa nogen efterretning om ekspedi-

tionen. Da dette tidsrum var forløbet og man intet

havde hørt, begyndte venner i England at frygte, at en

eller anden ulykke var hændt forskerne, og da uger og

maaneder gik uden efterretninger fra dem, blev frygten
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større. I 1848 udsendte den britiske regjering tre ekspe-

ditioner for at søge efter dem ; den første skulde forsøge

at naa Polarhavet gjennem Bering-strædet, den anden

skulde seile ned ad Mackenzie-floden til sjøen og saa følge

kysten til Kobbermine-floden og den tredje skulde seile

gjennem Lancaster-sundet og Barrow-strædet. To skibe

udrustedes for den første ekspedition, nemlig » Herald

«

og »Plover« under kaptein Henry Kellett o^ kommandør

Thomas E. L. Moore. Den anden var under ledelse af

dr. (nu Sir Johri) Richardson tilligemed dr. John Rae,

som allerede havde udmærket sig som forsker i Hudson-

bugt selskabets tjeneste. Den tredie var under Sir James

Clark Ross og kaptein E. J. Bird med de to store skibe
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»Enterprise« og » Investigator.« De havde alle fuld

anvisning hvilken kurs at tåge og skulde besøge alle

de steder, hvor der var nogen mulighed for, at Franklin

kunde være, og man haabede, at deres forenede bestræ-

belser sikkert vilde blive kronede med held.— Ekspedi-

tionerne bidrog til kundskaben om de egne, de besøgte,

men med hensyn til deres egentlige mission mislykkedes

de aldeles.

I 1849 udsatte den britiske regjering en belønning paa

^20,000 til privatfolk af en hvilkensomhelst nationalitet,

som kunde finde og redde Franklin og hans mænd. Lady

Franklin sendte ogsaa for sine private midler folk og skibe

for at hjælpe værket. I 1850 var der saaledes i det

mindste tolv skibe, foruden baade og slæde-ekspeditioner

beskjæftigede med dette foretagende.

Blandt disse ekspeditioner varen fra de Forenede Stater.

Den var hovedsagelig udrustet af Henry Grinnell, en New
York kjøbmand, men under tilsyn af regjeringen. Den
var under kommando af løitnant De Haven, som havde

tjent paa en tidligere antarktisk ekspedition. De forlod

New York den 24 mai, 1850, med to skibe, »Advance« og

»Rescue.« Planen var at gaa til Melville-øen, tilbringe

vinteren i isen og derefter følge den vei, der syntes dem
bedst.

Flere af disse forskjellige ekspeditioners skibe mødtes i

Baffins-bugten, hvor de standsedes af store masser af fly-

dende is og var i stor fare ; det tog endog de bedste af

skibene fem uger at seile treti mil mod nord. Da våndet

blev mere fri for is, seilede skibene i forskjellige retninger

for at gjøre undersøgelserne saa grundige som muligt.

Den 23 august, 1850, fandtes det første spor af de

savnede. Det var ved Cape Riley, hvor mandskabet paa
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en baad fra det britiske skib » Assistance« fandt forskjellige

artikler, som øiensynligt havde tilhørt Europæere, skjøndt

de ikke med bestemthed kunde siges at have tilhørt Frank-

lins mænd. Men da de dernæst gik til Beechey-øen om-

trent tre mile derfra, opdagede de stedet, hvor Franklin

havde tilbragt vinteren 1845-46. De fandt tre mænds

grave, som vare døde under opholdet der ; de afdødes

navne og alder var mærkede paa egebrætter. Folk fra tre

skibe, som var i nærheden, undersøgte øen grundigt, men

fandt intet, der gav oplysning om, i hvilken retning Frank-

lin havde gaaet, da han forlod vinterkvarteret. Man var

dog forvisset om at skibene havde været frosset fast i isen

lidt syden for Beechey-øen.

Fra midten af september blev arbeidet standset, da alle

skibene var indefrosne ; til vaaren begyndte forskningen

tillands paa slæder. Man organiserede tolv ekspedi-

tioner; en af disse under løitnant McClintock reiste 760

mile ; de andre reiste ikke saa langt, men alle led de

meget af kulde og hunger, og en af mændene døde af

udmattelse. En afdeling naaede stedet, hvor Parry havde

haft sit kvarter i 1820, og en anden afdeling opdagede et

bredt stræde af aabent vand, som de kaldte Viktoria-kana-

len, men intet spor af Franklin eller hans mænd fandtes.

De talrige ekspeditioner, som udsendtes, mislykkedes

alle med hensyn til hoved-øiemedet, men dog opnaaedes

meget vigtige resultater i anden henseende. Den største

begivenhed var opdagelsen af nordvestpassagen af kaptein

(senere Sir Robert) McChire, kommandør af det britiske

skib »Investigator« ; det skete den 26 oktober, 1850. Aar

efter aar fulgte ekspedition efter ekspedition ; flere skibe

gik under, ofiBcerer og mænd trodsede utallige besværlig-

heder og uhyre lidelser med heltemod, men Franklins

skjæbne forblev endnu indhyllet i mørke.
2F
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I 1853 udrustede Mr. Grinnell sin anden ekspedition

til arktiske egne. Skibet hed »Advance« og var under

befaling af dr. Elisha Kent Kane, som ledsagede løitnant

De Haven paa den første Grinnell ekspedition. Han
seilede den 30 mai fra New York med atten mænd

;

planen var at gaa saa nordligt som muligt i Baffins-bug-

ten og saa fortsætte med slæder og baade tillands og

tilvands i hvad retning, der maatte synes dem bedst.

Efter at have naaet Melville-bugten var de i stor fare paa

grund af is og taage
;
paa LIttleton-øen efterlod de et

forraad af proviant for det tilfælde, at de skulde have det

nødigt paa tilbageveien. Skjøndt denne egn var særdeles

øde og gold, var der dog aabenbare tegn paa, at den

engang havde været sædet for en eskimoisk koloni.

Da vinteren nærmede sig, bragtes skibet til et beskyttet

sted, som de kaldte Van Rensselaer-havnen ; det fros

fast i isen der den 10 september. De foretog nu for-

skjellige slædefærder med det dobbelte øiemed at indrette

depoter for proviant og gjøre undersøgelser. Da solen

efter den 20 november forsvandt for ikke at vise sig

igjen i hundrede og tyve dage, maatte de opgive disse

færder. Vinteren var særdeles streng ; temperaturen var

ofte 40°, engang endog 75° under zero. De fleste af

hundene, som de havde en stor mængde af, døde af en

sygdom, som brød ud blandt dem paa grund af den

stærke kulde og mørket. Mændene var udmattede af

overanstrængelse og en del af dem led alvorligt af skjor-

bug.

Efter solens tilbagekomst gik de igjen paa forsknings-

færd og foretog flere meget besværlige slædereiser, paa

hvilke to mænd døde og Kane blev saa syg, at man i

flere dage tvilede om at han kunde komme sig. Man
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DR. E. K. KANE

naaede til 82° 27' bredde og bestemte paa kartet en kyst-

linie paa 960 mile ; til at fuldføre dette arbeide var det

nødvendigt at gaa eller kjøre paa slæder over to tusinde

mile. Blandt de opdagelser, der gjortes, var en storslaaet

søile af grønsten, 480 fod høi, der stod paa et fodstykke,

som ragede 280 fod over havets overflade; de kaldte den

Tennysons Monument; og en umaadelig stor isbræ, hvis

væg var tre hundrede fod høi, og som de kaldte den Store

Humboldtbræ. De fortsatte undersøgelserne til Cape

Constitution, 82° 27' bredde; paa kysten ligeoverfor
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Grinnell land fandt de et heit fjeld, som de kaldte Alount

Edward Parry.

Paa dette tidsrum var sommeren vel fremskredet, men
der var ingen tegn paa, at skibet vilde blive fri for isen.

Proviantforraadet var ringe og sundhedstilstanden meget

daarlig. De var alle enige om, at det vilde være farligt at

tilbringe endnu en vinter i skibet. Dr. Kane besluttede

derfor at gjøre et forsøg paa at sætte sig i forbindelse med
nogle engelske skibe, som skulde ligge ved Beechey-øen

;

han gjorde et forsøg derpaa med fem af de stærkeste

mænd i en aaben baad, men mødte en frygtelig storm,

fandt det umuligt at bryde en vei gjennem isen og maatte

vende tilbage med uforrettet sag. De heiste signaler,

som muligvis kunde bringe hjælp, fra andre forskere, naar

de skulde komme disse egne nær.

Nogle af mændene var af den mening, at det vilde

være muHgt, at gaa overland til den nærmeste danske

koloni, og dr. Kane gav mandskabet valget mellem at

gjøre et saadant forsøg eller blive med sig paa skibet.

Ni af mændene foretrak at gaa, og resten valgte at blive

paa skibet ; de, som gik, vendte snart tilbage igjen, efter

at have udstaaet frygtelige lidelser.

Der var en eskimo koloni omtrent 75 mil fra skibet ; de

indfødte var venlig stemte mod de indefrosne forskere og

bragte dem fødemidler en tid lang, men da den mørke

aarstid kom, og med den en mangel paa kjød i kolo-

nien, hørte forbindelsen op. I marts led alle mand af

skjørbug; ingen brændsel uden tranlamper, der gjorde

alting ombord sort af sod ; to mænd deserterede, men
den ene kom dog tilbage igjen og bragte nogen føde

med, som han havde erholdt fra eskimoer, han havde

mødt.
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De begyndte nu at gjøre forberelser til at forlade skibet.

Tre baade og flere slæder blev sat i stand, og hvad klæder

og sengetøi de kunde tåge med, blev gjort i orden. Den

1 7 mai sænkedes flagene paa skibet, efter bøn og bibel-

læsning, og de sytten overlevende, af hvilke fire var for

syge til at gaa alene, begav sig paa veien, en reise paa

tretten hundrede mile af is og vand, som strakte sig

mellem dem og det nordlige Grønland.

I den første uge tilbagelagte de kun en mil om dagen

;

i begyndelsen af juni døde en af mændene. De mødte

flere eskimo-kolonier paa veien og fik fødemidler paa

nogie af disse steder ; de maatte ofte standse for at hvile

ud og de svage og trætte vandrere mødte stadigt farer og

besværligheder. Til sin store glæde traf de tilsidst aabent

vand, og den 19 juni tog de til baadene, men det var en

frygtelig reise; en af baadene gik straks under. Hunger,

kulde, svækkelse og storme bragte dem utaalelige lidelser.

Efter at have tilbragt 84 dage under aaben himmel naaede

de endelig Upernavik, den danske koloni paa Grønlands

vestkyst. Her blev de til den 6 september, da et skib

tog dem ombord for Shetlands-øerne ; men i Godhavn

mødte de en amerikansk ekspedition, som var sendt ud

for at søge efter dem, og de gik da ombord paa skibene,

der i oktober maaned landede i New York. De havde

gjort mange vigtige opmaalinger og mange værdifulde

undersøgelser i de arktiske egne, men ikke fundet det

mindste spor af Franklin.

Da dr. Kane havde været saa længe borte, blev man
i de Forenede Stater urolig for hans skjæbne og i februar,

1855, autoriserede kongressen marine-sekretæren til at ud-

ruste en ekspedition for at opsøge og hjælpe ham. To
skibe »Release« og » Arctic « sendtes ud under løitnant
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Hartstene ; de seilede til Baffins-bugten og undersøgte

mange steder, hvor Kane muligvis kunde findes. Da det

ikke lykkedes dem at finde noget spor af ham, vendte de

mod syden, gik først til Upernavik og dernæst til Godhavn

paa Disco-øen, hvor de, som allerede fortalt, fandt hvad de

søgte.

Efter at dr. Kane var kommet hjem og havde offentlig-

gjort beretningen om sin reise, modtog han mange æres-

bevisninger ikke alene fra landsmænd men ogsaa fra

udenlandske selskaber og autoriteter. Han udgav senere

en bog, der indeholdt en fuldstændig beretning om sine

polarforskninger, og skaffede ham stor berømmelse som

forfatter. Men de frygtelige lidelser han havde gjennem-

gaaet paa togterne, havde nedbrudt hans sundhed ; han

søgte at gjenoprette den ved en tur til England, men døde

paa hjemreisen i Havanna, i februar, 1857, i den tidlige

alder af 37 aar.

De talrige ekspeditioner, som udsendtes tilsjøs for at

søge Franklin, supplementeredes med lignende store

ekspeditioner tillands. Dr. Rae, som havde gjort sig

meget fortjent i den retning, tilbragte flere aar med dette

værk. I 1854 mødte han en stamme eskimoer, som for-

talte ham, at over fyrgetyve hvide mænd var døde af

sult paa et sted, der laa langt mod vesten fra der, hvor de

nu var ; det skete for fire vintre siden ; mændene havde

trukket slæder og en baad over isen. De kunde ikke

forståa sproget, men fra de tegn de gjorde troede eski-

moerne, at deres skibe var forliste, deres proviant var

knap, og at de vilde gaa mod syden i haab om at linde

vildt, som de kunde leve af. Dr. Rae fandt da ogsaa

senere paa aaret flere grave, og ligene af omtrent 30 mænd,

der var ubegravede ; det var paa fasdandet
;
paa en i



HELTEMODIGE BESTRÆBELSER 487

nærheden fandt han endnu fem lig. Nogle af dem var i

telte, nogle paa den bare jord og nogle under en baad.

Dr. Rae kjøbte en mængde sager, der havde tilhørt disse

folk af eskimoerne, og det identificerede mændene, der

var saa elendigt omkomne her, fuldstændigt som med-

lemmer af Franklin ekspeditionen. Han gik straks

tilbage til England med sine mænd og modtog den

belønning paa ^10,000, som var lovet dem, som først

kunde bringe bestemte efterretninger om Franklin-ekspe-

ditionens skjæbne.

Dr. Råes beretning gjorde en ende paa tvilen hos det

engelske publikum om at noget medlem af Franklins

ekspedition endnu kunde være ilive, og den britiske

regjering fandt det unødvendigt at sætte flere liv i fare

eller anvende flere penge for undersøgelser i den retning.

Men Lady Franklin udrustede med nogle venners bi-

stand et skib »Fox« under kommando af den dygtige

forsker kaptein McClintock. Of^cerer og mandskab talte

fem og tyve. Skibet seilede fra Skotland i juli, 1857, blev

fast i isen i Melville-bugten den 18 august og driftede

til sent i april, 1858. De naaede Beechey-øen den 11

august, og reiste en marmortavle, som Lady Franklin

havde sendt, paa gravene af de mænd, der døde der.

Den anden vinter tilbragtes i en havn ved den østlige

indgang til Bellot-strædet. Tidligt paa vaaren gjorde de

reiser for at anlægge proviant-depoter ; fra indfødte, som

de mødte paa disse reiser, hørte de, at for mange aar

siden var et skib gaaet under i isen, at besætningen havde

reddet sig og var gaaet henimod den Store Fiske-elv, og

alle var de døde af hunger.

Den 2 april, 1859, begyndte reisen igjen. Fra andre

indfødte fik de efterretning om et andet skib, der var
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drevet iland, og de delte sig nu i to afdelinger, en under

løitnant Hobson, og den anden under kaptein McClin-

tock. Hobson fandt den 6 mai skrevne optegnelser fra

Franklin ekspeditionen. Den første optegnelse var date-

ret den 28 mai, 1847, og angav, at ekspeditionen havde

passeret op ad Wellington-kanalen og vendt tilbage

langs vestsiden af Cornwallis-øen, og saaledes havde fuld-

endt opdagelsen af nordvestpassagen, som de havde

søgt. De var da i vinterkvarter og var alle raske. Den
anden optegnelse var dateret den 25 april, 1848, og

angav at Sir John Franklin døde den 11 juni, 1847, ^^

otte andre ofificerer og femten mænd var døde, at de

havde været fast i isen siden den 12 september, 1846, at

de havde forladt skibene »Erebus« og »Terror« den 22

april, 1848, og at de overlevende vilde begynde den 26

april paa en reise i haab om at naa Backs Store Fiske-

elv.

Løitnant Hobson gik videre i den angivne retning og

fandt menneske-skeletter, en baad, der næsten var be-

gravet i sneen, ure, bøger og en mængde andre sager.

Kaptein McClintock kom ligeledes til det samme sted.

I forbindelse med de sager, der tidligere var fundet,

bestyrkede disse opdagelser dr. Råes erklæringer og

beviste uden tvil, at Franklins mænd havde forladt dette

sted for at forsøge paa at naa den Store Fiske-elv, at

mange af dem var døde paa veien, at nogle havde forsøgt

paa at naa tilbage til skibet og var omkomne, at resten

naaede elven, men at de alle døde af kulde og sult, medens

de ventede paa, at isen skulde brække op. Det var den

frygtelige skjæbne, der rammede de første opdagere af

nordvestpassagen, som man havde søgt i saa mange hun-

drede aar.



HELTEMODIGE BESTRÆBELSER 489

DR. I. I. HAYES

Dr. Isaac L Hayes, der var med som læge paa den

anden Grinnell ekspedition under dr. Kane og tog en

dyb interesse i polarforskning, bestræbte sig i flere aar

paa at skaffe de nødvendige midler tilveie for at organisere

en ny ekspedition og, skjøndt den offentlige mening var

imod at ofre flere liv og penge paa disse undersøgelser,

lykkedes det ham dog, ved sin store iver og ved at holde

forelæsninger i alle de store byer i de Forenede Stater, at

skaffe penge nok tilveie til at kjøbe og udruste et skib.

Paa dette skib, som han kaldte » United States«, seilede

Hayes fra Boston den 7 juli, 1860; ekspeditionen talte

i det hele femten mænd. Det var dens hensigt at fort-

sætte og fuldstændiggjøre opmaalingen af den nordlige
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kyst a£ Grønland og Grinnell land og fortsætte forsk-

ningen henimod nordpolen. De naaede polarkredsen i

slutningen af juli og indgangen til Smith-sund den 27

august ; men vinden var dem imod, og skibet blev tre

gange drevet tilbage, førend det lykkedes dem at seile op

i strædet. De fandt en havn, som de kaldte Port Foulke,

beliggende omtrent tyve mile syd for Rensselaer Harbor,

hvor Kane havde overvintret.

I april startede Hayes med tolv mænd og mange hunde

paa en slædereise med den hensigt at gaa over sundet til

Grinnell-land. Efter fem og tyve dages anstrengende

arbeide var de endnu ikke naaet halvveien, men flere af

mændene var utjenstdygtige. Da Hayes ikke vilde opgive

planen, naar der var den mindste mulighed for at gjen-

nemføre den, sendte han alle mændene tilbage til skibet

med undtagelse af tre ; de toge ligeledes baaden tilbage,

som de havde medbragt i haab om at finde aaben sjø.

Med sine tre ledsagere, to slæder og fjorten hunde

gik den kjække leder af ekspeditionen videre og naaede

to uger senere land. Han begyndte straks en under-

søgelsesreise langsmed kysten ; omtrent en uge derefter

blev en af mændene syg. Hayes lod ham blive tilbage

med en anden mand for at passe ham, og fortsatte reisen

med en enkelt ledsager. Den 18 mai naaede de Mount

Parry, men kunde ikke komme videre paa grund af store

vandfyldte revner i isen. Observationer viste, at de nu

var i 8i°35' bredde, det høieste punkt som nogen tidligere

forsker havde naaet tillands.

Tilbagereisen var meget vanskelig, men de naaede

skibet igjen den 3 juni
;
paa denne reise havde Hayes

tilbagelagt tre hundrede mile. Skibet blev flot i juli, og

planen var at seile til Grinnell-land for at gjøre videre
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forskninger, men skibet havde lidt saamegen skade i

vinterens løb, at det ikke vilde være raadeb'gt at seile det

i de store flydende ismasser. Ekspeditionen vendte saa

tilbage til Boston, uden at have mistet mere end en mand,

hvis død skyldtes et ulykkestilfælde.

I aaret 1860 seilede Charles Francis Hall, som fra gut

af havde tåget stor interesse i Franklins skjæbne og

grundigt studeret al literatur om arktiske egne og polar-
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forskning, fra New London, Connecticut, paa et hvalskib.

Han tog en baad med sig, som var bygget for hans specielle

brug. Han havde fattet den plan at lande paa et passende

sted, samle et mandskab af eskimoer og søge efter med-

lemmer af Franklin ekspeditionen, som muligvis kunde

have naaet indfødte stammer og endnu være ilive. Han
ønskede tillige at anstille undersøgelser i ubekjendte egne.

Tabet af sin baad kort efter ankomsten forhindrede ham i

at søge efter Franklins mænd, men han fandt forskjellige

efterladenskaber fra Frobishers ekspedition, og opdagede,

at det vand, der i mere end tre aarhundreder var kjendt

som Frobisher-strædet i virkeligheden var en bugt. I

september, 1862, naaede han New London paa et hval-

fangerskib. Han medbragte to eskimoer eller innuiter,

Joe og Hannah og deres lille barn ; dette blev kort efter

sygt og døde.

I 1864 seilede Hall igjen mod nord med sine eskimo

ledsagere. Han havde erhvervet sig betydelig kundskab

i eskimo sprog og skikke. Det var Halls plan at leve

blandt disse folk i to eller tre aar, vinde deres tillid og faa

deres hjelp til at undersøge alle de egne, hvor de efter-

levende af Franklins mænd muligvis kunde være, hvis der

overhovedet var nogle ilive. Denne ekspedition vårede

et tidsrum af fem aar, og han gjorde de største bestræ-

belser for at finde sandheden. I begyndelsen nærede Hall

stort haab om at finde nogle af de savnede forskere ilive,

men han maatte tilsidst opgive det og var forvisset om,

at de sidste af den skjæbnesvangre ekspedition allerede

længst var døde.

I 1869 gik Hall hjem og blev modtaget med store

æresbevisninger. Han gjorde nu kraftige bestræbelser

for at faa en ekspedition istand til nordpolen. Kongres-
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sen vedtog en bevilling i dette øiemed og man udrustede

et dampskib »Polans<.<, med Hall som leder af ekspedi-

tionen. Det nationale videnskabs -akademi udvalgte et

korps af videnskabsmænd ; et antal officerer og en besæt-

ning af fjorten mænd antoges
; Joe og Hannah, Innuiterne,

som før var Halls ledsagere og havde været ham til stor

tjeneste, var ogsaa medlemmer af denne ekspedition.

Om eftermiddagen den 3 juli, 187 1, seilede » Polaris

«

fra New London, Connecticut, paa sin sidste reise. De
naaede heldigt Smith-sund, gikgjennem Kennedy-kanalen

og kom til et vand, som Kane havde troet var en aaben

sjø, men som viste sig kun at være en lille bugt, som de

kaldte Polaris-bugten. Videre opdagede de et stræde,

som de gav navnet Robeson-kanalen efter den daværende

marine sekretær, som havde brugt sin indflydelse til at faa

ekspeditionen istand. I dette stræde naaede de til 82° 16'

bredde, den høieste bredde man endnu havde naaet ; det

var 50 mile længere mod nord end dr. Hayes og næsten

200 mile længere end dr. Kane var kommet. Videre

fremgang blev her standset af isen, og skibet driftede

tilbage. Skjøndt Hall foretrak at forsøge paa at gaa

videre, gav han dog efter for majoritetens mening, og de

gik i vinterkvarter i en havn i Polaris-bugten, som Hall

gav navnet Thank God Harbor.

Den 10 oktober begav Hall med tre ledsagere sig paa

en slædereise for at undersøge egnene i nærheden og

vælge den mest passende vei for reisen til polen, som han

agtede at foretage den følgende vaar. De mødte de sæd-

vanlige vanskeligheder ved polarreiser, men kom dog

lykkeligt tilbage til skibet den 24 oktober, efter at have

opdaget en kanal, som de vilde bruge paa den forestaaende

reise mod nordpolen. Men kort efter tilbagekomsten
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til skibet blev Hall syg og døde den 8 november. Saa-

ledes endte en af de ædleste og braveste polarforskere.

Et rygte fandt udbredelse, at han var blevet forgiftet,

men en grundig undersøgelse, foranstaltet af regjeringen,

beviste, at han var død af naturlige aarsager. De begra-

vede ham paa kysten af Polaris-bugten og plantede det

amerikanske flag over graven.

Kaptein Buddington, som fulgte efter i kommandoen,

gjorde senere kun nogle korte reiser uden at gjøre videre

opdagelser, og besluttede i midten af august at begynde

hjemreisen. Efter en kort seilads kom skibet i drivisen

og driftede en lang strækning. Om natten den 15 okto-

ber skruede en storm isen i saa store masser om skibet,

at de frygtede det skulde blive kunst. Kapteinen gav

befaling til at redde, hvad de kunde
;
proviant, klæder og

forskjellige andre sager blev hurtigt kastet ud paa isen;

eskimo kvinderne og børnene blev bragt ud, og flere af

mændene forlod skibet for at hjælpe med at bringe' sagerne

i sikkerhed. Pludseligt brød skibet løs og forsvandt i

mørket ; saaledes blev nitten personer, mænd, kvinder og

børn efterladte paa drivisen.

De hyggede en slags hytte af stænger og tømmer, som

var kastet ud fra skibet
;
proviantforraadet var ringe og,

skjøndt de af og til fangede en sæl og engang skjød en

bjørn, var de altid paa korte rationer. Ikke alene var de

svækkede paa grund af den utilstrækkelige føde, men de

led frygteligt af nedtrykthed, som den strenge kulde og

mørket, der vårede i 81 dage bragte med sig. Imidlertid

drev isflaken, paa hvilken de havde leiret sig, hurtigt mod
syden. Den 1 1 marts brød den i stykker under en heftig

storm ; det stykke is, som der blev tilbage for de skib-

brudne at drive videre paa var kun af liden udstrækning,
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men heldigvis af betydelig tykkelse. Men da det efterhaan-

den smeltede, ansaa kaptein Tyson, lederen af de ulykke-

lige nitten, det for raadeligt at tåge til den ene baad, de

endnu havde og forsøge paa at naa en større og solidere

isflak. Dette lykkedes dem ogsaa under store vanskelig-

heder og farer. Voldsomme storme forøgede deres lidel-

ser ved at forhindre dem i at fange sæler og de var nærved

at dø af hunger.

Den 20 april skyllede bølgerne over isflaken og førte

hytten og næsten alle de andre sager, som de havde

reddet fra skibet med sig; kun ved de mest fortvilede

anstrængelser i tolv timer i træk lykkedes det dem at for-

hindre baaden fra at skylles bort. Tilstanden var nu

ynkeligere end nogensinde før, men da de var nærved

sælfiskerierne, haabede de at møde et eller andet skib, som

kunde hjælpe dem. Den 25 april blev isen saa usikker,

at de maatte tåge til baaden. Nogle dage derefter saa de

et skib, men enten blev de ikke set ombord, eller skibet

var ikke istand til at bryde gjennem isen, der adskilte dem.

Kort efter fik de skibbrudne sigte paa endnu to skibe, uden

at det dog lykkedes dem at tildrage sig deres opmærk-

somhed.

Den 30 april slog endelig befrielsens time. Da taagen

lettede saa de et dampskib nær sig, der blev opmærksom
paa deres nødsignaler og tog dem op. Det var »Tigress«

fra Newfoundland, som var paa sælfangeri. Det bragte

de skibbrudne til St. Johns, hvor de landede den 12 mai;

regjeringen sendte en damper derhen for at bringe dem
hjem, og den 5 juni ankom de til Washington efter at

have været udsat for de mest overhængende farer og have

døiet uhørte lidelser og savn.

Da »Polaris« forsvandt i isen, havde det fjorten personer
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ombord. Da de skibbrudne bragte efterretninger derom

til regjeringen i Washington, lod denne straks et skib

udruste for at søge efter det forsvundne skib og komme
mandskabet tilhjelp. Den 14 juli, 1873, seilede »Ti-

gress« fra New York under kaptein Greer, fulgt af »Juni-

ata«, et mindre skib, som havde kul og andre materialer

ombord og skulde staa »Tigress« bi med eftersøgelsen.

De naaede i midten af august Littleton-øen, i hvis nærhed

»Polaris« var, da den forsvandt og efterlod folkene paa

isflaket. Her traf de nogle eskimoer, som sagde, at kap-

tein Buddington havde forladt skibet dagen efter at en del

af besætningen var drevet af paa isen. Mændene havde

tømret et hus paa kysten af materialer fra skibet og havde

tilbragt vinteren der ; de havde bygget to baade og seilet

mod syd om vaaren. Skibet (Polaris) var brudt løs fra

isen, havde drifted en stund og var saa gaaet under.

Kaptein Greer fandt mange sager, der var efterladt i vin-

terkvarteret og tog dem med sig.

»Juniata« blev nu sendt til Newfoundland for at bringe

disse efterretninger til marine-departementet i Washington.

Der blev givet ordre til at fortsætte undersøgelserne, og

medens de traf forberedelser dertil, meddelte et britisk

skib dem, at mandskabet fra »Polaris« allerede var fundet.

Kaptein Greer fortsatte sine undersøgelser efter »Juniatas«

afreise, men uden resultat og vendte tilbage til New York,

hvor han erfarede, at kaptein Buddington og hans mænd
var reddet af en britisk hvalfanger omtrent tre uger førend

»Tigress« ekspeditionen reiste afsted. Da hvalfangeren

ikke endnu var paa hjemreisen, sattes de ombord paa

andre skibe de mødte og naaede, over Skotland, endelig

New York. Saaledes naaede alle medlemmerne af »Po-

laris« ekspeditionen lykkeligt hjem, med undtagelse af den
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kjække leder, kaptein Hall. Mange af dem havde drevet

paa fsflaker i 190 dage, og alle havde de været udsat for

de største farer og frygteligste lidelser. Deres redning

maa anses som et af den nyere tids mirakler.

Dr. Peterniann, en fremragende tydsk geograf, sendte i

1868 et lille skib ud paa arktiske undersøgelser. Mand-

skabet under kaptein Koldewey talte elleve mænd. De
mødte store vanskeligheder og opnaaede ingen videre

resultater. Men kort efter sattes en større ekspedition

istand oa; to skibe »Germania« 02; »Hansa« udrustedes

under kaptein Koldeweys kommando. Flere fremra-

gende videnskabsmænd ledsagede ekspeditionen, hvis for-

maal var at trænge saa langt som muligt frem i arktiske

egne.

Skibene seilede i juni, men paa grund af modvind

naaede man ikke polarkresen førend den 5 juli. Den

20 juli skiltes skibene ad ved en misforstaaelse af sig-

naler. » Hansa ;< under kaptein Hegemann blev indefrosset

den 14 september, og da de var i fare for at blive knust,

hyggede de et hus paa isen af en ny slags patent-brænd-

sel, der hovedsagelig bestod af kul, og var formet som

mursten.

Tidligt i oktober var der et stort snefald, som aldeles

begravede baade huset og skibet. Den 19de samme

maaned var der en voldsom storm, som skruede isen

tættere om skibet; det sprang en stor læk og gik under

den 21 oktober. De tilbragte en frygtelig vinter i det

lille hus ; kulden var streng og der var mange heftige

storme. Det store isflake, hvorpaa huset stod, dreves

om for vind og bølger. Den 7 mai naaede de til et sted,

hvor de kunde se aabent vand og land i det fjerne.

Baadene som de havde reddet fra skibet, sattes nu i
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våndet, og efter mange næsten uoverkommelige hin-

dringer naaede de endeligt land; det var dog kun ubeboede

øer, og det var først den 14 juni, 1870, at de udmattede

mænd naaede en menneskelig bolig. Paa denne dag an-

kom de til Frederiksdal, en hernhuter missionær-station

paa sydvestkysten af Grønland. De havde driftet mere

end elleve hundrede mile paa isen og naaede uskadt hjem

i begyndelsen af september efter at have været udsat for

utallige farer og døden nær i over ni maaneder.

Efter at have tabt »Hansa« af sio-te fulgte »Germania«

Grønlands kyst til 75° 30' bredde, men maatte vende mod
syden omtrent i midten af august. Vinteren tilbragtes

nær Sabine-øen ; om vaaren gjorde de flere reiser med be-

tydelige videnskabelige og geografiske resultater. Førend

de havde fuldført det forventede arbeide, slog damp-

kjedlen en revne, hvilket tvang dem til at begive sig paa

hjemreisen; denne reise endte i september, 1870.

I 1872 seilede en østerrig-ungarsk ekspedition til polar-

egnene under befaling af løitnant Payer, som ikke alene

havde udmærket sig paa den tydske ekspedition under

kaptein Koldewey, men ogsaa personligt havde foretaget

udstrakte forskninger. Kaptein Weyprecht, som havde

ledsaget Payer paa sine tidligere reiser, var første officer.

Dampskibet »Tegethoff« var udmærket udrustet, og kap-

tein Carlsen, en prøvet og dygtig polarfarer, var lods.

Reisen begyndte den 14 juli, 1872 ; femten dage

senere saa de kysten af Novaja Zemblja. Skjøndt der var

megen is, lykkedes det dem dog at seile om nordkysten

af denne 0. Men her kunde de ikke komme videre og

skibet sad snart fast i isen. Den lange vinter begyndte

nu ; solen var borte i hundrede og ni dage. Da der var

fare for at isen vilde knuse skibet, hyggede de en hytte,
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som de kunde tåge tilflugt til, hvis dette tilfælde skulde

indtræde. Det store isflak, hvori skibet var indefrosset,

drev med strømmen oq: mod enden af oktober naaede den

et punkt omtrent tre mil fra en 0, nærved et land som var

ukjendt. De gjorde nogle korte udflugter derhen, men

polarnatten begyndte igjen og gjorde videre undersøgel-

ser umulige.

De var nu under en høiere breddegrad end den, hvor de

havde tilbragt den sidste vinter, og solen viste sig ikke

igjen i hundrede og fem og tyve dage. Tolv fød sne faldt,

og kulden var meget streng. I marts gjorde de flere slæde-

reiser, hvor temperaturen engang sank til 58° under zero.

En af folkene døde af lungesyge og skjørbug; mange af

hundene døde, og de fleste blev saa svage, at de ikke

kunde trække slæderne. Men uagtet alle disse hin-

dringer gjorde de dog betydelige forskninger
;
paa en af

slædetogterne naaede de til 82° 5' bredde. Til ære for

sin keiser kaldte lederne af ekspeditionen dette nyfundne

land Franz Josef Land.

Der var ingen tegn paa, at der vikle blive nogen

mulighed for at fortsætte reisen; prøviantforraadet før-

mindskedes stadigt og mændenes sundhedstilstand for-

værredes, saa det blev nødvendigt at forlade skibet. Den

20 mai, 1874, naglede de flagene til masten og tog til

slæderne, som de læssede med baade og proviant. Den
dybe sne gjorde fremgangen særdeles vanskelig, og vinden

drev isen tilbage i den grad, at de efter to maaneders

anstrengende marsch kun havde fjernet sig knapt otte mil

fra skibet. Den 14 august kom de til aaben sjø og fire

dage senere naaede de til Novaja Zemblja. Nogle dage

derpaa toges de ombord af et russisk skib, som landede

dem i Norge den 3 september. Skjøndt forskerne ikke
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havde opnaaet det forventede resultat, var denne ekspe-

dition dog af stort værd med hensyn til videnskabelig og

geografisk forskning.

I tidsrummet fra 1858 til 1878 udsendtes forskjellige

arktiske ekspeditioner fra Sverrig. Udgifterne dertil

udrededes tildels af regjeringen, dog gav privatfolk og

selskaber betydelige bidrag. De første ekspeditioner var

især for videnskabelige øiemed og bragte store bidrag til

kundskaben om zoologien, botaniken og geologien i de

arktiske egne, som de undersøgte. To af disse ekspedi-

tioner bør særligt omtales, nemlig den som seilede i 1872

og den i 1878.

Ekspeditionen af 1872 bestod af to dampskibe og et

transportskib ; sjøofHcerer havde kommando over skibene,

men lederen af hele togtet var professor Nordenskjold,

som forhen havde gjort flere polarreiser. Damperen

»Onkel Adam« og skibet »Gladan« var ladet med proviant,

olie, femti rensdyr og materialet til et hus. Bestemmelsen

var at disse to skibe skulde vende hjem til høsten, medens

det tredje ved navn »Polhem« skulde forblive i polar-

egnene om vinteren.

Skibene, som skulde seile hjem førend vinteren

begyndte, fros fast i isen og var nødt til at blive med

»Polhem« i Mussel-bugten paa den nordlige kyst af

Spitsbergen. Det var et stort uheld, da de nu maatte

føde mandskabet paa de tre skibe, og provianten ikke

vilde holde ud ; tilmed blev paa samme tid et stort antal

fiskerskibe med en besætning af femti otte mænd ogsaa

indefrosne paa nordkysten. Atten mænd tog aabne baade,

og det lykkedes dem at naa Isfjorden, hvor de havde et

forraad af proviant oplagt. Senere paa aaret kom to af

skibene fri af isen og seilede hjem med resten af mand-
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skabet. I november udsendtes en ekspedition fra Norge

for at hjælpe fiskerne, men den mislykkedes paa grund

af kulde os: storme ; nok et skib seilede i december i

samme ærinde, men kunde ikke naa op til Spitsbergen.

il"

'H

r

NORDENSKJOLD

I januar, 1873, sendte man et tredje skib, som det heller

ikke lykkedes at finde fiskerne ; man erfarede senere af en

dagbog, som fandtes, at mændene af mangel paa beskjæf-

tigelse og paa grund af den salte føde alle var blevet syge

og døde førend sommeren begyndte.

Videnskabsmændene ombord paa den svenske ekspedi-

tion gjorde flere slædereiser med hundeforspand, da alle

rensdyrene var løbet bort, kort efter at de var landede.
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De gjorde mange opdagelser, men ekspeditionen misl3'k-

kedes i hovedsagen, da hensigten jo havde været at reise

over isen til polen.

Hovedhensigten med ekspeditionen af 1878 var opda-

gelsen af nordøstpassagen. Bekostningen ved dette togt

var omtrent 400,000 kroner, hvoraf hr. Oskar Dickson af

Gøteborg gav tre femtedelen og den svenske regjering

resten. En skruedamper, »Vega«, specielt bygget for

seilads paa ishavet, udrustedes paa bedste maade, og

professor Nordenskjold, som havde deltaget i ikke mindre

end otte polar ekspeditioner, blev leder af togtet. Hele

besætningen med officerer, videnskabsmænd og mandskab

talte kun treti mænd.

»Vega« seilede den 21 juli, ledsaget af »Lena«, en lille

damper, som skulde bruges paa floden af samme navn.

Fremgangen var langsom paa grund af modvinde, men de

naaede dog Kara-havet den i august og fem dage senere

Dickson-havnen, nærved mundingen af Jenisei-floden.

Den 10 august begyndte reisen igjen; men det vårede

kun to dage førend store ismasser og tyk taage gjorde

videre fremgang langsom og farlig. Vanskelighederne

blev endydermere forøgede ved opdagelsen af, at Taimur-

halvøen laa mere vestlig end man formodede, og man

fandt flere smaa øer paa, hvad der skulde være den direkte

kurs for seiladsen efter de daværende karter.

Den 19 august naaede de det nordligste punkt af

Sibirien. Her heiste de fiag og fyrede en salut. Det

eneste vidne, de havde, til denne høitidelighed var en

stor isbjørn og den gav tydeligt tilkjende, at den aldeles

ikke billigede den slags demonstrationer. Ugen derpaa

skiltes skibene ad, »Lena« seilede op ad floden Lena til

sit bestemmelsessted, Jakutsk, som den naaede den 21

september.
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Skjøndt »Vega«" forsinkedes af isen, naaede det Kap

Nord den 12 september. Her standsede de i næsten en

uge og gjorde flere ture paa det nærliggende land, hvor de

gjorde meget interessante opdagelser. De fandt saaledes

ruiner af menneskelige boliger, byggede af et lignende

folkeslag som eskimoerne, der levede i disse egne for

mange hundrede aar siden. Stadigt hindrede af taage og

is naaede de den 27 september østsiden af Kolintschin-

bugten og gik til ankers der. De ventede at fortsætte

reisen den næste dag, men natten var særdeles kold og de

talrige isflaker var saa stærkt sammenfrosne, at de ikke

kunde trænge igjennem dem. Da de havde stadig nord-

vind og kulden blev endnu strengere, dannedes ny is og

pakkedes langs med kysten ; de indsaa da, at »Vega« var

indefrosset, og at de ikke kunde komme videre den vinter.

Skibet var nu nærved den nordlige del af Bering-

strædet og kun hundrede og femten mil fra Stillehavet.

Havde de naaet dette punkt kun en dag tidligere, kunde

de efter al sandsynlighed have fortsat reisen uden videre

vanskeligheder og undgaaet en overvintring i isen paa

næsten ti maaneder ; kulden indtraf ogsaa usædvanlig

tidligt dette aar ; i andre aar havde de aaben sjø to uger

længere. I løbet af vinteren gjordes regelmæssigt meteo-

rologiske og magnetiske iagttagelser af stor videnskabelig

interesse og værd. De fik undertiden besøg af eskimoer;

der var omtrent to hundrede af dem i nabolavet. Kulden

var streng, dog var der ingen dag, hvor de ikke kunde se

solen over horizonten.

Den 18 juli, 1879, blev »Vega« endelig fri for isen,

efter at have været indefrosset i 194 dage, og seilede til

Berings-strædet. To dage derpaa var nordøstpassagen

fuldført, den passage, som Willoughby havde begyndt at
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søge tre hundrede og seks og tyve aar tidligere, og som

saa mange andre forgjæves havde stræbt efter at finde.

Igjen heistes det svenske flag, og en salut fyredes ; man
havde naaet det sted, hvor, som Nordenskjold udtrykker

det, »den gamle og den ny verden rækker hinanden haan-

den«. Efter at de havde besøgt kysterne af Bering-

strædet, seilede »Vega« for Yokohama og naaede havnen

der den 2 september.

Vi vil udelade de mindre togter og gaa over til en kort

beskrivelse af den vigtige ekspedition, som den britiske

regjering udsendte i 1875. Formaalet var om muligt at

naa polen ; at undersøge alle de egne, som man traf paa,

og som var hidtil ukjendte eller ubeskrevne, og at skaffe

sig al mulig underretning, som kunde være til nytte for

fremtidige foretagender i den retning.

To skibe »Alert« og »Discovery« udrustedes i dette

øiemed og forsynedes rigeligt med proviant og andre

nødvendigheder. Kaptein A^ares førte kommandoen.

Skibene seilede den 29 mai og besøgte flere øer paa

Grønlands kyst, hvor de forsynede sig med mange hunde

og to eskimoer til at kjøre dem. Smith-sund naaede de

den 29 juli, og i over en maaned havde de store vanske-

ligheder med at komme videre paa grund af den megen is.

» Discovery « gik i vinterkvarter paa kysten af Lady

Franklin Inlet i 81° 44' bredde. » Alert « trængte videre

frem gjennem en kanal af aabent vand mellem isen og

kysten, passerede forbi det sted, som Polaris-ekspeditionen

havde givet navnet Kap Union og seilede ind i hvad da

syntes en aaben sjø. Den første september naaede de et

punkt, der var nærmere polen end noget skib tidligere

havde naaet og heiste det hvide ffag til ære for denne

begivenhed. Alt syntes gunstigt for videre fremgang,
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men kanalen hørte snart op, vinden vendte sig, og skibet

dreves mod kysten. De fandt en ret god havneplads,

og den 3 september fros skibet fast i 82" 27' bredde. I

denne hidtil ubekjendte egn var de nød til at overvintre.

Om høsten indrettede de proviant-depoter til brug for

de kommende slædetogter til vaaren. Vinteren bragte

den sædvanlige triste mørke og isnende kulde med sig;

den 3 marts viste thermotret 73° under zero ; den føl-

gende dag viste solen sig igjen for en kort tid over

høiene. Skjøndt kulden var frygtelig, var det dog værre

med de pludselige forandringer i temperaturen, undertiden

60° i nogle faa timer. Friskt kjød kunde de ikke faa,

da de var for langt mod nord til at finde bjørne, fugle

eller sæler; som en følge deraf opstod skjørbug mellem

folkene, osf flere af dem døde.

Saa tidlig paa vaaren som det lod sig gjøre, sendtes

slæde-ekspeditioner ud fra skibene. En af disse under

kommandør Markham og løitnant Parr gik mod nord

med ordre til at gaa saa langt som muligt og kanske naa

op til polen; en anden under løitnant Aldrich skulde gaa

mod vest og undersøge den amerikanske kyst, og en tredje

under løitnant Beaumont skulde gaa mod øst langs Grøn-

lands nordlige kyst. Disse togter ledte til mange interes-

sante opdagelser. Blandt andet fandt de levningerne af

en stor naaletræ skov paa 82° 44' bredde, en opdagelse,

som beviser, at der maa have fundet store klimatiske for-

andringer sted i denne nu forladte og øde egn.

Kommandør Markham og løitnant Parr naaede op til

^i-^ 2Q> 26"
, et punkt høiere mod nord end nogen tidligere

forsker havde naaet. Man kan forståa, hvor anstrengende

det var, af den kjendsgjerning, at dette sted kun var syvti

tre mile i lige linie fra skibet, men at de maatte tilbage-
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lægge 276 mile paa ndreisen og 245 paa hjemreisen.

Veien gik for en stor del over ishøie, af hvilke mange var

tyve fod i høide, gjennem revner fyldte med sne, over

eller omkring store masser af brukket is, eller over isfla-

ker, hvor de maatte bruge pigge og økser for at bane

vei for slæderne. Naar man dertil føier svækkelsen osf

nedtryktheden af livskraften ved den frygtelige kulde og

ødet, synes det næsten utroligt, at noget menneske skulde

kunne udholde saadanne voldsomme anstrengelser, som

disse tapre folk gik igjen nem.

Løitnant Aldrich undersøgte to hundrede og tyve mile

af kystlinien, af hvilken der ikke tidligere eksisterede

noget kart.

Løitnant Beaumont gjorde med sin afdeling opmaa-

linger paa nordkysten af Grønland i en afstand af over

syvti mile. De led alle megen nød ; mange af mændene

blev syge og de allerede overanstrengte folk maatte

trække sine syge kammerater paa slæderne i lange stræk-

ninger ; en af dem døde paa veien.

Efter at de var kommet tilbage til »Alert«, bestemte

Nares sio: til ikke at fortsætte forskerarbeidet. Det var

indlysende, at videre fremgang fra det sted, han nu var,

ikke var mulig paa grund af isen ; videre forsøg paa at

naa polen med slæder vilde bestemt mislykkes og koste

store lidelser og formodentlig tab af menneskeliv. Fol-

kene var allerede svækkede af arbeide, kulde og sygdom.

Han besluttede derfor, at ekspeditionen ikke skulde blive

der nok en vinter.

Det var dog ikke før den 31 juli at »Alert« kunde

iinde en passage gjennem isen og begynde hjemreisen.

Den naaede lykkeligt Lady Franklin Inlet den 11 august

og » Discovery « gjordes straks færdig, men de kunde ikke
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forlade havnen indtil den 20de samme maaned paa grund

af isen. De ankom til Melville-bugten den 18 septem-

ber og forlod polarkredsen den 4 oktober, netop femten

maaneder efter, at de havde krydset den paa udreisen.

Is, storme og modvind forsinkede dem paa hjemreisen,

men den 2 november seilede de ind i Portsmouth havn.

Skjøndt der var gjort talrige og alvorlige bestræbelser

for at finde optegnelser fra Sir John Franklins ekspedi-

tion, var de dog alle, med undtagelse af løitnant McClin-

tocks fund, mislykkedes. At disse dokumenter vilde

være af stor værdi, baade fra et historiskt og videnskabe-

ligt synspunkt var indlysende ; at de eksisterede var sand-

synligt, efter de eskimoers udsagn, som var i besiddelse

af de forskjellige sager, der havde tilhørt Franklin-ekspe-

ditionen ; de erklærede nemlig, at hvide mænd for mange

aar siden havde lagt bøger og papirer i stendysser paa

flere steder i deres land ; det fortalte de ikke alene til

forskere men ogsaa til flere skippere paa hvalfangere, som

havde været i disse egne. Løitnant Frederick Schwafka

af de Forenede Staters armé tog megen interesse i disse

efterretninger. Ved hans bestræbelser organiseredes en

ekspedition ; udgifterne ved denne udrededes ved privat

siibskription. Et skib ved navn »Eothen« udrustedes for

tjeneste i isfarvande, en besætning paa 23 mænd hyredes,

og Schwatka tog ledelsen af forskerfærden. Hoved-

øiemedet med ekspeditionen var at finde dokumenter fra

Franklin-folkene, men tillige var det Hensigten at skaffe

sio- vio^tio-e oreoo-rafiske kundskaber.

• Den 19 juni, 1878, seilede skibet fra New York, og den

7 august naaede det Rowes Welcome-Stræde, en arm af

Hudson-Bugten. De fik her besøg af venlige eskimoer.

Vinteren tilbragtes paa fastlandet nærved Depot-Øen paa
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63° 51' bredde. Efter de indfødtes udsagn var der ikke

meget haab om at finde de dokumenter, de søgte efter.

En af de besøgende sagde, at sin fader for lang tid siden

havde fundet en kasse med nogle beskrevne papirer i en

stendysse paa King Williams Land ; men han havde

kastet dem bort, da ikke var til nogen nytte, hverken for

sig selv eller sine venner. Han talte endvidere om nok

en stendysse, som ikke var blevet aabnet og om en ske,

som var givet til kaptein Porter, og som uden tvil havde

tilhørt de europæere, som var omkomne i denne egn.

Mr. Gilder, som var næst-kommanderende paa ekspedi-

tionen, fandt Porter, som var kaptein paa et hvalfanger-

skib i nærheden, men kunde ikke faa videre oplysninger

fra ham.

Skjøndt de ikke havde haft synderligt held med sig,

besluttede de dog at fortsætte eftersøgelsen. Mr. Gilder

reiste over syvti mile til en eskimo-koloni for at forskaffe

hunde. De foretog saa en stor slædereise, ledsaget af

tretten innuiter, deriblandt kvinder og børn ; deforlodvin-

terkvarteret den i april, 1879. De havde 42 hunde med
sig, og slæderne var ladet med proviant nok for fem eller

seks uger. De gik mod nordvest gjennem en egn, som

ikke før var undersøgt. I nogen tid gik reisen langsom

og med vanskelighed. Den 15 mai traf de paa indfødte,

der bestyrkede den underretning, som tidligere forskere

havde faat.

Reisen fortsattes til Backs-Floden. Montreal-Øen blev

gjennemsøgt for om muligt af finde spor af de omkomne,

men det var forgjæves. Da de kom til Richardson-

Point fandt de en del indfødte, fra hvem de erholdt vi-

dere og vigtigere oplysninger. Den 4 juni undersøgte

Schwatka og Gilder en stendysse, som var bygget af kap-
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tein Hall over levningerne af to mænd af Franklin-ekspe-

ditionen. Paa et sted, hvor Franklin-folkene havde haft

en leir fandtes forskjellige sager og en aaben grav. En
medalje, som var fæstet til en sten paa denne grav, an-

tydede at løitnant Irving, af skibet » Terror « laa begravet

der. Hjerneskallen, og hvad andre ben, der kunde findes,

blev medtaget og senere sendt til Irvings slegtninge i

Skotland. Andre skeletter fandtes ogsaa, men da de

ikke kunde identificeres, begravede man dem der.

Den 3 juli ankom de til den nordlige del af King

Williams Land, og fire dage derpaa vendte de mod syden.

Reisen var meget besværlig. De fandt flere stendysser

og steder, hvor hvide mænd havde slaaet leir. Ved Ere-

bus-Bugten opdagede de levningerne af en baad og mange

smaating ; nogle skeletter fandtes ogsaa og blev begra-

vede. Tidligt paa høsten traf de paa mange rensdyr og

havde nu en overflødighed af friskt kjød, men efter midten

af oktober mødte de inoen.

Efter at have hvilet sig i nogen tid optog de • reisen

igjen den 10 december. Proviantforraadet blev knapt, og

naar de engang imellem skjød et rensdyr, var kjødet kun

daarligt. De havde stort besvær med ulve, og nogle af

folkene undgik med nød og næppe at blive ædt op af

disse graadige rovdyr. Heftige snestorme stoppede ofte

fremgangen i ugevis. Kulden var frygtelig ; middeltem-

peraturen i januar var 53° under zero. Der var seksten

dage, hvor thermometret viste en temperatur paa 68°

under zero og én dag var det 71° under zero. Mændene
led frygteligt, og mange af hundene døde. Ved næsten

overmenneskelige anstrengelser naaede de til Depot-Øen

den 4 marts. Men her blev de udmattede vandrere i

høieste grad skuffede. Kapteinen paa »Eothen« havde
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undladt at bringe den lovede proviant til stedet. Det

eneste skib i denne egn var ved Marble-Øen ; de naaede

dertil efter en besværlig marsch paa sytten dage.

Dette er en kort beretning om den længste og mærke-

ligste af alle slædereiser. De havde gjennenireist en

strækning paa tre tusind, to hundrede og femti mile, og

største delen af reisen var gjennem øde og ukjendte egne.

De tilbragte en hel vinter dermed, oa^ efter de indfødtes

udsagn var det en vinter af usædvanlig kulde. Reisens

besværligheder var endda forøget derved, at i næsten al

den tid som den vårede maatte de skaffe fødemidler tilveie

for mænd og hunde fra den ringe mængde vildt, som de

kunde skyde paa gjennemreisen. De vigtigste resultater

af ekspeditionen var begravelsen af levningerne af besæt-

ningen paa »Erebus« og »Terror«, erhvervelsen af mange

vigtige geografiske oplysninger, og paalidelige underret-

ninger om, at dokumenterne fra den ulykkelige Franklin-

ekspedition uden tvil var uigjenkaldeligt tabte. De kom
tilbage den 22 september, 1880. Løitnant Schwatka ud-

viste stor energi og dygtighed i ledelsen af dette foreta-

gende, hvilket fandt fuld anerkjendelse baade hjemme og

udenlands.



KAPITEL XXX

STORE ULYKKER

I AARET 1879, overtog løitnant G. W. De Long, i de

Forenede Staters marine, ledelsen af en ekspedition, hvis

hovedformaal var opdagelsen af nordpolen. De Long

havde gjort tjeneste paa »Juniata«, paa togtet for at soge

efter kaptein Hall og tog megen interesse i polarforskning.

James Gordon Bennett af »New York Herald« kjobte og

udrustede et skib ved navn »Jeannette« paa De Longs

indtrængende anmodning og satte det under regjeringens

kontrol for denne polarfærd. Løitnant Chipp blev ansat

som første officer; løitnant John W. Danenhower som

navigatør og George W. Melville som maskinmester; de

hørte alle til de Forenede Staters flaade. Uheldigvis

valgte de veien over Bering-strædet.

Den 8 juli, 1879, seilede »Jeannette« fra San Francisco

med treti to mænd ombord. Det gik langsomt frem, da

vinden var ugunstig, og skibet var tungt lastet. I St.

Michaels, Alaska, tog de ind firti hunde og fik nogle

indianere til at gaa med sig som kudske og jægere. De
havde ordre til at opsøge professor Nordenskjold, som da

var paa sin opdagelsesreise, og om muligt faa oplysninger

fra ham og hjælpe ham, hvis det var nødvendigt. Den
sidste dag i august hørte de, at »Vega«, Nordenskjolds

skib havde tilbragt vinteren i bugten, som »Jeannette«

naaede den dag, og derpaa var seilet mod syd.

De forsøgte nu at gaa til Wrangell-Land, men blev
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ugen derpaa standset af isen. Den 8 september gjorde

de et fortvilet forseg paa at trænge sig gjennem isen til

Herald-Øen, men gjorde kun liden fremgang. Nogle dage

senere gik en afdeling med slæder og hunde til denne ø, i

haab om at finde en havn og noget drivved til brændsel,

men det lykkedes dem ikke.

Skibet var fast i isen og driftede med isflaket i forskjel-

lige retninger, undertiden

ud mod sjøen og underti-

den saa nær til landet, at

de kunde se det. I den før-

ste halvdel af november

slog flaket store revner og

enorme ismasser skruede

sig op omkring skibet, som

stod i fare for at blive

knust. Den 24 november

blev skibet flot og drev for

en stærk vind, men kort

derpaa var det atter fros-

set fast.

Mod slutningen af aaret

blev løitnant Danenhower

angrebet af en øiesygdom og maatte tilbringe en lang tid

i et mørkt rum. Skibet var stedse i fare for istrykket og

den 19 januar sprang det en læk. Dækspumperne blev

straks tåget i brug, og damppumpen startedes saa snart

den kunde bringes i orden. Men de kunde ikke ganske

faa revnerne og det indflydende vand stoppet.

Tidligt i juni nærede De Long det haab, at reisen snart

kunde fortsættes, men skibet forblev fastfrosset i isen og

LØITNANT G. W. DE LONG

vedblev naturligvis med driften. Der var megen taage
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Og mange storme, og skibet var i bestandig fare; bestræ-

belser for at fri det for isen forstørrede kun den farlige

læk. Det var nu klart, at skibet ikke kunde blive flot til

endnu en vinter var gaaet. Det var driftet en enorm

strækning undertiden i lige linie, men for det meste i cirk-

ler, og det saa ud til at det vilde fortsætte denne vilde kurs

i en uendelighed.

Den 16 mai 18S1 saa de land for første gang i fjorten

maaneder. Det var en og skibet drev forbi den den føl-

gende dag. Til ære for skibet kaldte de den Jeannette-

Øen. Den 24de samme maaned saa de endnu en 0; Mel-

ville og flere andre af ekspeditionens medlemmer besøgte

den i begyndelsen af juni. De gav den navnet Henriette-

Øen og tog besiddelse af den i de Forenede Staters navn.

Den 12 juni gik isflaken i stykker, og skibet var nu frit,

men de flydende ismasser trykkede saa stærkt imod det, at

de løftede det ud af våndet. De Long gav nu ordre til at

flytte kronometre, rifler og andre nødvendige sager ud paa

isen og gjøre forberelser til at forlade skibet. Omtrent

ved elleve tiden samme nat firede de baadene ned oq^ sIoq^

leir paa isen; ved fire tiden om morgenen den 13 juni,

1 88 1, skiltes skrueisen som holdt skibet op og »Jeannette«

gik under.

Flere af besætningen var syge og lægen tilraadede en

kort hvile. Den 17 juni, ved sekstiden om kvelden be-

gyndte reisen mod syd. De marscherede om natten for

at undgaa det blændende solskin paa isen. De førte tre

baade, ni slæder, en stor del pemmikan og et godt forraad

af munition med sig. Folkene tråk slæderne
;
paa grund

af den store mængde materiale, var de nød til flere gange

at gaa over den samme vei; sneen var dyb og arbeidet

haardt. Efter at de var gaaet en uge, toges observationer
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som viste, at de ikke alene ikke var kommet videre, men
tvertimod havde driftet syv og tyve mile mere til nordvest,

end de var gaaet frem mod syd. Henimod enden af

maaneden var tilstanden bedre, og de gjorde nogen frem-

gang i sydlig retning.

Den II juli opdagede de Bennett-Øen, og den 28de

samme maaned kunde de gaa iland, heise flaget og tåge

øen i besiddelse i de Forenede Staters navn. De sIoq:

leir og blev der i nogle dage. Den 6 august tog de til

baadene. Den store kutter kommanderedes af De Long,

den mindre kutter af løitnant Chipp, og hvalbaaden af

Melville. Den 1 1 september landede de paa en nær

den asiatiske kyst, og næste morgen seilede de videre mod
sydvest. Baadene holdt sig nærved hverandre i flere timer,

men om eftermiddagen sprang en kuling op, og tidligt

paa kvelden skiltes de ad og kom aldrig mere sammen.

Hvalbaaden ankom til en af Lenaflodens mundinger.

Mændene var dødstrætte, men ved en indfødt lodses

hjælp arbeidede de sig op ad floden til en landsby, hvor

de ventede til floden vilde fryse til, saa de kunde gaa

videre med slæder. En russisk landsforvist gik til Bu-

lun for at mælde deres ankomst til autoriteterne der.

Løitnant Danenhower gjorde et forsøg paa at finde de to

andre baade med en hundeslæde, men kunde ikke se spor

af dem.

Den 29 oktober fik de underretning om, at nogle ind-

fødte havde mødt to sjømænd fra De Longs baad og vilde

bringe dem til Bulun. Sjømændene havde sendt det

budskab, at De Lono- 02: hans folk var næsten døde af sult,

Melville med en hundeslæde og én indfødt begav sig saa

straks paa reisen for at faa at vide, hvor De Long var og

bringe ham hjælp. Løitnant Danenhower tog imidlertid
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i-esten af folkene til Bulun ; han selv fulgte efter Melville

for at hjælpe med at opsøge De Longs folk. I Jakutsk

niodtog de en depesche fra marine-sekretæren, som or-

drede, at bringe de syge og frosne mænd til et varmere

sted. Danenhower tog saa folkene til Irkutsk og tele-

oraferede derfra om tilladelse til at fortsætte eftersø2:nin-

gen ; men den blev ham nægtet paa grund af sin daarlige

helbred. Han vendte derfor hjem og naaede New York

med tre af sine folk den i juni. Med undtagelse af en

indianer, som døde af smaa-kopper i Rusland, kom resten

af hvalbaadens mandskab og de to mænd, som De Long

havde afsendt for at skaffe hjælp, alle tilbage til de For-

enede Stater i begyndelsen af 18S2. En af folkene var

imidlertid blevet afsindig og sendtes til en offentlig anstalt

for vanvittige.

De Longs sørgelige skjæbne lærte man at kjende fra en

dagbog, han havde ført næsten til den sidste stund af sit

liv og fra de to frelste mænds vidnesbyrd. Paa femte

dagen efter baadene var adskilte drev De Longs baad

paa grund. Det meste af ladningen blev bragt i land, og

de begyndte at gjøre forberedelser til at gaa til, hvad de

antog var, den nærmeste koloni omtrent 95 mile derfra.

Reisen begyndte den 19 september. Marschen var over-

ordenlig haard, læsset tungt at trække og mændene var

udmattede af kulden og det strenge arbeide i baaden.

Engang imellem skjød de et rensdyr, som hjalp lidt paa

den knappe proviant. Den 3 oktober var der intet at

spise, og de slagtede den sidste hund til føde. Et par

dage derpaa døde én af mændene, der havde været syg i

nogen tid, og da de ikke havde noget redskab til at grave

en grav med, sænkede de liget i floden. Den 9 oktober

sendte de de to mænd, som tilsidst kom lykkeligt hjem,



5i6 ARKTISKE FORSKERE OG FORSKNINGSFÆRDER

for om muligt at finde hjælp. Dagen efter var der intet

at spise undtagen stykker af rensdyrskind. Den 17de

døde en af mændene og henimod midnat den 21de endnu

én. De holdt en kort gudstjeneste om søndagen, den

23de. De næste dage skrev han intet i dagbogen; derpaa

var flere dødsfald blandt folkene nedskrevet. Den sidste

notits var dateret, den 30 oktober og indeholdt, at to

mænd døde den nat og én endnu den dag. Kun tre var

endnu ilive : De Long, lægen og én sjømand. De maa

alle være omkommet kort efter.

De to sjømænd, som De Long sendte ud led frygteligt,

førend de mødte nogle venlige indfødte. De holdt livet i

sig ved at spise sine støvlesaaler, brændte ben og stykker

af sine sælskinds-klæder og undertiden en fugl eller fisk.

De indfødte tog dem til Bulun. De sendte saa et tele-

gram til Melville, som kom ham tilhænde den 3 november.

Saasnart han fik underretning om retningen, i hvilken

De Lons: var saaet, startede han til Lena-deltaet. Efter de

oplysninger, han fik fra indfødte jægere, var han istan

d

til at finde logbogen og andre sager, som De Long havde

efterladt paa kysten. En lang undersøgelsesreise, der blev

gjort med meget besvær, frugtede intet; men da Melville

nu var overbevist om, at De Long og folkene alle var

omkomne, og intet videre kunde gjøres indtil aarstiden

blev gunstigere, gik han til Jakutsk.

Tidligt paa vaaren optog Melville igjen arbeidet og den

23 marts, 1882, fandt han De Longs sidste leir, og ligene

af ti af mændene, som var døde der. En af dem var død

i baaden, saaledes berettede dagbogen og var formodent-

ligt bortskyllet af floden, som løb nær leiren. Man reiste

en gravhøi paa en brink og lagde de døde deri i en kasse;

man satte dernæst et to og tyve fod høit kors paa graven
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med følgende indskrift : »Til Erindring om 12 Officerer

oo- Mænd fra Polar-Damperen »Jeannette«, som Døde af

Hunger i Lena-Deltaet, Oktober, i88i«. Derpaa fulgte

navnene paa mændene, som havde lidt denne frygtelige

Fra Melvilles »In the Lena Delta. « Med Honghton, Mifflin & Co.'s tllladelse

skjæbne. Senere sendte man ligkister til Sibirien og

levningerne af de døde bragtes til de Forenede Stater.

Efterat baadene skiltes ad i stormen den 12 september,

blev løitnant Chipp og folkene paa dennes baad aldrig

mere set. Der kan ikke være tvil om, at det svage fartøi

med alle ombord blev opslugt af sjøen.

Da de hvalfangere, der kom tilbage fra Nord-Stillehavet
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ikke bragte efterretninger om »Jeannette,<:< og to skibe

af hvalfangerflaaden, som havde været nær det sted, hvor

forskerskibet skulde være gaaet, ikke vendte tilbage, sendte

regjeringen damperen »Corwin« for at bistaa sælfiskerne

i havet nær Alaska og samtidigt soge efter de tabte skibe.

»Corwin« seilede fra San Francisco i mai 1880 og vendte

tilbage den følgende oktober uden at have fundet spor af

skibene. I 1881 sendte regjeringen tre skibe ud i samme
ærende. Det ene var igjen »Corwin,« som seilede fra

San Francisco den 4 mai og atter vendte tilbage i okto-

ber. De havde nu fundet beviser paa, at hvalfangerski-

bene var forliste med mand og mus.

Den 16 juli seilede skibet »Rodgers« fra San Francisco

til Berinsf-strædet. Medens det laa i St. Lawrence-Bus:-

ten i november brændte skibet ; officererne og mandska-

bet blev frelste af et hvalfangerskib. Damperen »Alli-

ance« skulde søge i havet mellern Grønland og Island og

langsmed kysterne af Norge og Spitsbergen. Den seilede

fra Hampton Roads den 16 juni og kom tilbage til New
York den 1 1 november. Skjondt ingen af disse ekspedi-

tioner fandt noget spor af »Jeannette« var de dog af stor

nytte i geografisk og videnskabelig henseende.

Som sin andel i en international plan for at tåge obser-

vationer i arktiske egne etablerede de Forenede Stater, i

1 88 1, to stationer. Den ene af disse var beliggende i

Ooglaamie, nær Point Barrow, i Alaska. Ekspeditionen,

der sendtes derhen var under ledelse af loitnant Ray af de

Forenede Staters armé, som seilede fra San Francisco den

18 juli og naaede sit bestemmelsessted i begyndelsen af

september. Ved en »Act of Congress « blev de kaldt til-

bage og ankom til San Francisco den 2 oktober, 1883.

,Den anden ekspedition var meget uheldig. Den skulde
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etablere en station nærved Lady Franklin-Bugten. Hen-

sigten dermed var at foretage undersøgelser, samle prøver

paa dyr, planter og mineralier og gjøre meteorologiske,

mao^netiske oa: andre observationer i overenstemmelse

med planen, der var vedtaget af den Internationale Kon-

ferens ; af denne grund skulde to stationer etableres : den

ovenfor nævnte i Alaska og saa denne.

Løitnant A. W, Greely fik kommandoen over ekspedi-

tionen, som bestod af tre og tyve mænd. To eskimoer

optoges i Upernavik. Regjeringen havde givet dem

meget nøie instruktioner, om hvad arbeide de skulde gjøre,

02: hvilken kurs de skulde tas^e. Et skib skulde hvert aar

sendes op til dem med forraad, og proviant-depoter skulde

etableres paa visse steder. Skulde det ikke lykkes ski-

bene at naa stationen, saa skulde Greely begynde paa at

reise hjem og ikke senere end den i september, 1883.

Den 7 juli, 1881, seilede de fra St. Johns, Newfound-

land, paa damperen »Proteus«. De landede paa forskjel-

lige steder for at kjøbe hunde og andre forraad, indrette

proviant-depoter og fuldende forberedelserne for et langt

ophold i øde egne.

De ankom den 2 august til Littleton-Øen. To dagen

derpaa, da de kun var otte mile fra sit bestemmelsessted,

standsede isen videre fremgang. I de følgende par dage

dreves skibet 45 mile tilbage. Den lode skiftede vinden,

og den næste dag seilede de over Lady Franklin-Bugten.

Hensigten var at overvintre paa samme sted, hvor det

engelske skib » Discovery « havde overvintret paa ekspe-

ditionen 1875. Med stor besværlighed banede de sig en

vei gjennem den n3^dannede is i havnen. Skibet kastede

anker paa et sted omtrent tre hundrede fød fra k3^sten,

og losningsarbeidet begyndte. De byggede et hus, og
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kaldte stationen Fort Conger. Efter at være opholdt i

nogle dage af isen i indløbet til havnen, seilede damperen

hjem og havde en god reise. To medlemmer af ekspedi-

tionen, som ikke lod til at kunne udholde strabadserne

ved tjenesten vendte tilbage med skibet.

Man havde aftalt med Greely før afreisen, at et skib

vilde blive sendt ud til ham i sommeren 1882. Man
sendte »Neptune«, som seilede fra St. Johns den 8 juli

med William M. Beebe som kommanderende. Paa grund

af is og storme kunde de ikke naa op til stationen. De
anbragte proviant-forraad paa forskjellige steder og vendte

saa tilbaQ;e.

I 1883 sendte regjeringen to skibe, »Proteus« og

»Yantic« med forraad for Greely. Denne ekspedition

kommanderedes af løitnant Garlington af arméen. »Pro-

teus«, som Garlington seilede i, var et stærkt skib og

godt egnet for isseiladsen
; »Yantic«, under kommandør

Wildes, derimod var et meget mindre, svagere og lang-

sommere fartøi.

Ekspeditionen forlod St. Johns den 29 juni. De naaede

lykkeligt til Godha\-n. »Yantic« blev der nogle dage for

nødvendig reparatur og skulde saa gaa til Waigat-strædet

for kul. Saa snart som veiret tillod det, gjenoptog »Pro-

teus« reisen, men blev ofte stoppet af isen og maatte

vende mod syd. De gik tilankers ved Kap Sabine i Payer

Harbor og blev der i fire og en halv time. Det vides ikke

om instruktionerne, de havde, var for ubestemte eller mis-

forstodes eller lederen for ekspeditionen ikke indsaa vig-

tigheden af at efterlade et forraad af proviant paa dette

sted, som man med vished kunde antage, at Greely og

hans mænd vilde besøge om to maaneder, hvis det ikke

lykkedes noget skib at naa op til stationen ved Lady
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Franklin-Bugten, nok er det, at de ikke brugte leiligheden

til at efterlade proviant. Alt, hvad de gjorde der, var at

besøge to smaa proviant-depoter, som var der fra tidligere

togter, og istandsætte det ene af dem. Efter at have

gjort nogie magnetiske og andre observationer, fortsatte

de reisen om kvelden, da pakisen syntes at være brudt.

De seilede dog kun tyve mile, førend de atter mødte is.

Om morgenen, den 23 juli saa det saa farligt ud, at man

gjorde et forsøg paa at gaa tilbage mod syd, men allerede

om eftermiddagen var skibet aldeles omgivet af mægtige

ismasser, og ved kvelden var det knust. Tidligt paa

kvelden satte tidevandet isen i bevægelse, trykket lettedes,

os: skibet o-ik straks under.

Da det blev indlysende, at skibet ikke kunde frelses,

bragtes baadene og endel proviant ud paa isen. Efter

»Proteus« var forlist, mandede mandskabet tre, og resten

af deltagerne de andre to baade. Lidt proviant og andet

materiale landedes nærved Kap Sabine. En afdeling,

under løitnant Colvvell, som frivilligt havde ledsaget eks-

peditionen og havde haft opsyn med det meteorologiske

arbeide, seilede over Melville-Bugten i haab om at finde

»Yantic.« Efter at have tilbragt treti otte dage i baaden,

udsat for kulde, is og frygtelige storme, og tilbagelagt en

strækning af otte hundrede mile, ankom de udmattede til

Disco og fandt til sin store glæde »Yantic« der. Garling-

ton med sin afdeling holdt sig mod kysten og naaede

Upernavik den 24 august, kun to dage efter at »Yantic«

havde seilet fra denne havn af frygt for at blive indefros-

set. Dog straks efter at have optaget løitnant Colwell,

vendte »Yantic« tilbage til Upernavik, tog Garlington og

sine mænd ombord, og seilede for St. Johns, hvor de

ankom den 13 september.
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Aarstiden var nu saavidt fremskreden, at det var umu-

ligt igjen at forsøge paa at komme Greely tilhjælp

dette aar, men regjeringen gjorde straks forberedelser til

at udsende en ekspedition saa snart, der kunde være mu-

lighed for at seile ind i Polarhavet. To skibe »Thetis«

og »Bear« kjøbtes, og den britiske regjering skjænkede

den amerikanske »Alert«, det skib, som kaptein Nares

havde brugt paa ekspeditionen 1875. Et dampskib »Loch

Garry« blev fragtet i St. Johns for at bringe et forraad

af kul til Littleton-Øen.

Kommandør W. S. Schky af marinen var lederen af

denne ekspedition. Skibene var fuldt udrustede, og offi-

cerer og mandskab var valgt med megen skjøn)dsomhed.

De var provianterede for to aar. For at bevæge hval-

fangere til at interessere sig for sagen, udsatte kongressen

en belønning af $25,000 for at finde Greely-ekspedi-

tionen eller for at forskaffe bestemt underretnino- om dens

skjæbne.

Den 24 april, 1884, seilede »Bear«, den i mai, »Thetis«

og den 10 mai, »Alert«, alle fra New York. De to første

skibe blev meget besværede af isen i Melville-Bugten,

men det lykkedes dem dog at naa op til Littleton-Øen,

»Thetis« den 21, og »Bear« den 22 juni.

Da det var indlysende, at Greely ikke havde naaet

denne 0, seilede de straks videre henimod Kap Sabine.

Sent om eftermiddagen den 22 juni standsedes de af isen.

Flere hold sendtes iland 02: et af disse traf paa doku-

menter, der hidrørte fra Greely. Det sidste af disse var

dateret den 21 oktober, 1883, berettede, at de kun havde

fulde rationer for firti dage. Der syntes saaledes kun

ringe mulighed for, at nogen af dem endnu kunde være

ilive. Løitnant Colwell med nogle faa ledsagere seilede
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straks forud med en kutter til det sted, som i de fundne

dokumenter var antydet at skulle blive Greelys leir. Det

var omtrent fem mile vest for Kap Sabine. Lykkeligvis

havde vinden drevet isen fra kysten og de havde en fri

kurs.

ColM^ell med sine folk naaede leiren omtrent ved nitiden

om kvelden. Her fandt de Greely og seks mænd ; de

andre var alle omkomne. De overlevende var alle i en

elendig tilstand, Greely og flere af dem døden nær. Man

fik dem bragt ombord paa skibene, som havde fulgt efter

kutteren. Ligene af de tretten døde fandtes ogsaa ; en af

dem, en eskimo, blev begravet i Disco ; de andre tolv

bragtes til de Forenede Stater. Fem lig, der var begravede

i leiren, havde sjøen bortskyllet. Foruden de sytten

mænd, der var død af hunger, var én druknet, under et

forsøg for at skaffe føde, og en af de frelste var saa med-

tagen af frost og svækkelse, at han døde paa hjemreisen.

Greely havde forladt Fort Gonger med sine mænd den

9 august, 1883; i treti dage drev de om paa isen og maatte

forlade sine baade, førend de kom til stedet, hvor de slog

leir, og hvor de forblev fra den 21 oktober, 1883, til den

22 juni, 1884. Hele vinteren var der mange storme og

store ismasser drev gjennem kanalen, der saaledes ikke

kunde fryse til ; derved blev de afskaarne fra proviant-

forraadet, der var oplagt paa Littleton-Øen.

»Thetis«, »Bear« og »Loch Garry« naaede St. Johns

den 17 juli, 1884, og »Alert« ankom den følgende dag.

Ugen efter seilede de tre skibe, som tilhørte regjeringen

til Portsmouth, New Hampshire, hvor de ankom den i

august. Her blev de modtaget af marine-sekretæren og

andre fremragende embedsmænd. Den 8 august naaede

skibene New York. Der fik ekspeditionen en storartet

og høitidelig modtagelse af officerer i hæren og flaaden.
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I den tid stationen ved Fort Conger var til, gjordes

mange undersøgelser og værdifulde opdagelser. Paa et

togt, under løitnant Lockwood, naaedes op til 83'' 24' nord-

lig bredde. Det var det høieste punkt civiliserede men-

nesker havde naaet, indtil den kjække Nansen gjorde sit

glimrende forsøg paa at naa polen.

Saadan er i korthed historien af de vigtigste ekspedi-

tioner til de arktiske egne fra de gamle vikingers tid, som

seilede ud paa eventyr, til Greelys hjemkomst fra sit togt

i videnskabens og opdagelsens tjeneste. De nyeste for-

skeres dristige gjerninger og storslaaede færd er beskrevet

i begyndelsen af denne bog.

Polarforskningens historie er et mindesmærke om
ubetvingeligt mod, uegennyttig opoffrelse og herlig be-

drift. Verden bør takke og ære de helte, som har gjort

saameget for at oplyse den om karakteren og tilstanden

af de udstrakte egne, som uden deres bestræbelser endnu

vilde være ukjendte.
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